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Messianismo e política  P8

Rodrigo Constantino

Dallagnol pede 
exoneração 
do MPF

Disneylândia de 
Xangai reabre depois 
de confinar mais de 
30 mil visitantes

ANP libera delivery de 
combustíveis e altera 
forma de mostrar 
preço nas bombas

Mundo

Política

Polícia

Economia
Faixa permite oferta de internet móvel em todo o território nacional na 
faixa de 3,5 GHz, que é a mais usada no mundo para oferta do 5G      P5

5G: Claro, Vivo e 
TIM arrematam 
faixa de 3,5 GHz

Prefeitura e Governo do Estado de SP 
apresentam plano de mobilidade urbana
Investimentos em transporte público e mobilidade urbana chegarão a R$ 5,5 bilhões em novos 
modais, corredores, terminais e requalificação de equipamentos já existentes na capital  P6
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O procurador da República 
Deltan Dallagnol, famoso 
por ter coordenado a for-
ça-tarefa da Operação Lava 
Jato no Ministério Público 
Federal (MPF), pediu exone-
ração do órgão. Ele anunciou 
a novidade com um vídeo de 
dois minutos publicado nas 
redes sociais, na tarde desta 
quinta-feira (4).                  P3

A Agência Nacional de Petró-
leo (ANP) alterou regras de 
comercialização de combus-
tíveis em todo o país. As prin-
cipais mudanças aprovadas 
pela diretoria do órgão foram 
a liberação da venda por deli-
very da gasolina comum e do 
etanol e a forma de mostrar os 
preços nas bombas.             P5

O parque de diversões da 
Disneylândia em Xangai, 
na China, reabriu nesta quin-
ta-feira (4), após colocar mais 
de 30 mil visitantes em lock-
down depois de detectar um 
caso de Covid-19.  P9

Em depoimento Bolsonaro diz que 
não interferiu na PF e que trocou 
diretor por ‘falta de interlocução’

Política

Polícia Federal tomou o depoimento do presiden-
te Jair Bolsonaro no inquérito que apura uma suposta 
tentativa de interferir politicamente na corporação 
para blindar familiares e aliados de investigações.   P3

Carro das vítimas foi Carro das vítimas foi 
roubado e recuperado roubado e recuperado 
por GCM por GCM P4P4

Professores são assaltados Professores são assaltados 
após deixarem após deixarem 
escola estadual na escola estadual na 
Zona Leste de São PauloZona Leste de São Paulo
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Mourão diz que Brasil não tem 
de informar na COP26 como fará 
para cumprir metas ambientais
Chefe do Conselho da Amazônia, Mourão deu declaração após ter participado 
em Brasília de reunião relacionada à COP
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Da Redação

vice-presiden-
te Hamilton Mou-
rão afirmou nesta 
quinta-feira (4) que 
o Brasil não precisa 

apresentar aos demais paí-
ses como fará para alcançar 
as metas anunciadas na área 
ambiental. Segundo ele, isso é 
uma «questão interna».
Chefe do Conselho Nacional da 
Amazônia Legal, Mourão deu 
a declaração em Brasília ao 
conceder uma entrevista à im-
prensa após ter se reunido por 
vídeo com representantes do 
Brasil em Glasgow (Escócia), 
onde acontece a conferência 
das Nações Unidas sobre o 
clima, a COP26.
Na última segunda (1º), o mi-
nistro do Meio Ambiente, Joa-
quim Leite, anuncia uma nova 
meta climática, com redução 
de 50% das emissões de gases 
do efeito estuda até 2030. 
Leite, contudo, não apresentou 
um número real a ser atingido. 
Desde então, a meta tem sido 
criticada por especialistas.

“Eu acho que o Brasil não tem 
que chegar lá e apresentar o 
‘como fazer’. O ‘como fazer’ 
é questão interna nossa”, 
afirmou Mourão após ter sido 
questionado por jornalistas 
sobre a falta de detalhamento 
da meta.
“O Brasil se comprometeu, 
junto com os demais países, a 
aumentar a redução das suas 
emissões, aquilo que estava 
previsto em 45% para 2030 
passou a ser 50%. Fizemos esse 
aumento, entramos na questão 
no metano na redução de 30% 
das emissões, que é algo que 
nós já estamos fazendo aqui 
no nosso país”, acrescentou o 
vice-presidente.
O presidente Jair Bolsona-
ro não participou presen-
cialmente da COP, somente 
enviou um vídeo. Segundo 
Mourão, «todo mundo» iria 
«jogar pedra» em Bolsonaro. A 
Presidência atribuiu a ausência 
a “motivo de agenda”.
Metas anunciadas pelo Brasil
A COP teve início nesta 
semana sem a participação 
de Bolsonaro. Logo no início 
do encontro, o governo que 

O

Foram 312 votos a favor e 144 contra

Câmara aprova em primeiro turno 
texto-base da PEC dos Precatórios

Agência Brasil

Por 312 votos a favor e 144 
contra, o plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou na 
madrugada desta quinta-fei-
ra (4), em primeiro turno, o 
texto-base do relator Hugo 
Motta (Republicanos-PB), da 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 23/21. Conhecida 
como PEC dos Precatórios, ela 
limita o valor de despesas anu-
ais com precatórios, corrige 
seus valores exclusivamente 
pela taxa Selic e muda a forma 
de calcular o teto de gastos.

Para concluir a votação da ma-
téria, os deputados precisam 
analisar e votar os destaques 

apresentados pelos partidos, 
que podem ainda mudar tre-
chos da proposta. 

De acordo com o texto-ba-
se aprovado, os precatórios 
para o pagamento de dívidas 
da União relativas ao anti-
go Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério (Fundef), 
atual Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), deverão ser pagos 
em três anos, sendo 40% no 
primeiro ano, 30% no segundo 
e 30% no terceiro ano.
Precatórios são dívidas do 
governo com sentença judicial 

definitiva, podendo ser em 
relação a questões tributárias, 
salariais ou qualquer outra 
causa em que o poder público 
seja o derrotado.

A redação aprovada hoje en-
globa o texto da comissão es-
pecial segundo o qual o limite 
das despesas com precatórios 
valerá até o fim do regime de 
teto de gastos (2036). Para o 
próximo ano, esse limite será 
encontrado com a aplicação do 
IPCA acumulado ao valor pago 
em 2016 (R$ 19,6 bilhões). A 
estimativa é que o teto seja de 
quase R$ 40 bilhões em 2022. 
Pelas regras atuais, dados do 
governo indicam um paga-
mento com precatórios de R$ 
89 bilhões em 2022, frente aos 

apresentou uma nova meta de 
redução de emissões de gases 
do efeito estufa.
O ministro Joaquim Leite 
anunciou uma nova meta 
climática com redução das 
emissões de carbono «mais 
ambiciosa» já para 2030, com 
o objetivo de alcançar a neu-
tralidade de carbono até 2050.
“Apresentamos hoje uma nova 
meta climática, mais ambicio-
sa, passando de 43% para 50% 

até 2030; e de neutralidade 
de carbono até 2050, que será 
formalizada durante a COP26”, 
disse o ministro na ocasião.
O Brasil também aderiu a um 
compromisso junto com cerca 
de 100 países para reduzir 
emissões de metano em 30% 
até 2030.
O metano é um gás que acelera 
a elevação da temperatura na 
Terra. É produzido no aparelho 
digestivo do gado e em pro-

cessos naturais, porém mais da 
metade do gás tem origem em 
uma série de atividades huma-
nas, como os resíduos de aterros 
e a produção de óleo e gás.
O Brasil é o quinto maior emis-
sor global de metano por causa 
principalmente da pecuária, 
uma vez que 61% das emissões 
de gases do agronegócio vem 
da fermentação entérica do 
gado, emitido pelo arroto do 
animal.

R$ 54,7 bilhões de 2021.

Segundo o secretário espe-
cial do Tesouro e Orçamento, 
Esteves Colnago, cerca de R$ 

50 bilhões devem ir para o 
programa Auxílio Brasil e R$ 
24 bilhões para ajustar os be-
nefícios vinculados ao salário 
mínimo.
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Em depoimento Bolsonaro diz que 
não interferiu na PF e que trocou 
diretor por ‘falta de interlocução’

Da Redação

Polícia Federal to-
mou o depoimento 
do presidente Jair 
Bolsonaro no in-
quérito que apura 

uma suposta tentativa de 
interferir politicamente na 
corporação para blindar 
familiares e aliados de in-
vestigações.
Na noite de quarta (3), 
no Palácio do Planalto, o 
presidente respondeu às 
perguntas do delegado Le-
opoldo Soares Lacerda, da 
Polícia Federal. Bolsonaro 
disse que não interferiu 
na PF e que trocou o então 
diretor-geral, Maurício Va-
leixo, no ano passado, por 
“falta de interlocução”.
A demissão de Valeixo 
detonou a crise que levou 
à demissão do ex-ministro 
da Justiça Sergio Moro, em 
maio do ano passado.
Valeixo é homem de con-
fiança de Moro e foi levado 
à direção da PF pelo ex-mi-
nistro. Quando Bolsonaro 
pediu a substituição, Moro, 
responsável pela PF, tentou 

evitar a troca, mas acabou 
pedindo demissão.
No dia em que anunciou 
a saída do governo, Moro 
relatou, em entrevista cole-
tiva, que Bolsonaro tentava 
interferir politicamente na 
PF. Essa declaração levou à 
abertura do inquérito.
No mês passado, o minis-
tro Alexandre de Mora-
es, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), deu prazo 
de 30 dias para a PF tomar 
presencialmente o depoi-
mento do presidente.
Agora, a PF divulgou o 
registro da oitiva de Bol-
sonaro. O documento é 
uma transcrição da fala do 
presidente às autoridades 
investigativas.
“Que confirma que em 
meados de 2019 solicitou ao 
ex- ministro Sergio Moro 
a troca do Diretor Geral 
da Polícia Federal (DPF) 
Valeixo, em razão da falta 
de interlocução que ha-
via entre o presidente da 
República e o diretor da 
Polícia Federal. Que não 
havia qualquer insatisfação 
ou falta de confiança com o 
trabalho realizado pelo DPF 

Depoimento é parte do inquérito que investiga se ele interferiu politicamente 
na PF. Presidente respondeu todas as perguntas que lhe foram feitas
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Procurador anunciou novidade em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira
Dallagnol pede exoneração do MPF; carreira política não é descartada

Da Redação

O procurador da República 
Deltan Dallagnol, famoso 
por ter coordenado a for-
ça-tarefa da Operação Lava 
Jato no Ministério Público 
Federal (MPF), pediu exone-
ração do órgão. Ele anunciou 
a novidade com um vídeo de 
dois minutos publicado nas 
redes sociais, na tarde desta 
quinta-feira (4).

No vídeo, Dallagnol comenta 
o que chama de “desmonte do 
combate à corrupção” após a  
Operação Lava Jato e fala sobre 
seu desejo de “fazer mais”. 
“Quando ela [a Lava Jato] 
estava nas ruas, nós alcança-
mos juntos, com o seu apoio, 
algo inédito no Brasil:  bilhões 
foram recuperados e por um 

momento, por um momento, 
aqueles que nos roubam há 
décadas foram punidos pelos 
seus crimes. (...) Contudo, 
os nossos instrumentos de 
trabalho pra alcançar justiça 
vem sendo enfraquecidos, 
destruídos e nós temos sido 
impedidos até mesmo de co-
municar a sociedade, envolver 
a sociedade nesse debate por 
meio da opinião e da crítica. 
Por isso, eu creio que agora eu 
posso fazer mais pelo país fora 
do Ministério Público, lutando 
com mais liberdade pelas cau-
sas em que eu acredito”, disse 
o procurador.

Dallagnol não revelou qual 
seu plano futuro e se limitou 
a dizer que definirá como vai 
contribuir para o país após 
deixar o MPF. Por ora, ele pre-
feriu convidar seus apoiadores 

a segui-lo nas redes sociais 
para continuarem recebendo 
informações sobre como fazer 
a sonhada transformação para 
o Brasil. No entanto, de acordo 
com o UOL, o procurador disse 
a colegas que seu plano inicial 
é advogar e não descartou a 
possibilidade de seguir carrei-
ra política.

Essa foi a escolha de Sergio 
Moro, juiz da 13ª Vara Federal 
de Curitiba e responsável pe-
los processos da Lava Jato. Ele 
deixou a magistratura para ser 
ministro da Justiça e Seguran-
ça do governo Jair Bolsonaro, 
mas os dois romperam quando 
o então ministro  acusou o 
presidente da República de 
tentar interferir na Polícia 
Federal (PF) e agora Moro está 
com a  data de filiação marca-
da no partido Podemos.

A

Valeixo, apenas uma falta 
de interlocução”, registrou 
a PF no depoimento de 
Bolsonaro.
“Que nunca teve como 
intenção, com a alteração 
da Direção Geral, obter 

informações privilegiadas 
de investigações sigilosas 
ou de interferir no traba-
lho de Polícia Judiciária ou 
obtenção diretamente de 
relatórios produzidos pela 
Polícia Federal”, continua o 

registro do depoimento de 
Bolsonaro.
De acordo com uma fonte 
ouvida pela TV Globo, Bol-
sonaro respondeu a todas 
as perguntas que foram 
feitas no depoimento.
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Carro das vítimas foi roubado e recuperado por GCM. Um dos criminosos foi preso e três fugiram

Movimentações financeiras tinham origem no tráfico de drogas e ocorreram entre 2017 e 2021

PF cumpre mandados contra 
quadrilha que movimentou mais de 
R$ 1 bilhão com lavagem de dinheiro

Da Redação

A Polícia Federal defla-
grou nesta quinta-feira 
(4) a operação “Narcos 
Gold” nos estados do 
Pará, Goiás, Tocantins 
e São Paulo, contra um 
grupo criminoso que 
movimentou com tráfi-
co de drogas mais de um 
bilhão de reais.
De acordo com a PF, a 1ª 
Vara Criminal da Justiça 
da Comarca de Santa-
rém, no oeste do Pará, 
expediu 12 mandados 
de prisão preventiva e 
30 mandados de busca 
e apreensão nos quatro 
estados, além de deter-
minar o sequestro de 12 
aeronaves, bloqueio de 
valores em contas ban-
cárias e indisponibili-
dade de diversos outros 
bens móveis e imóveis.
As investigações apon-

taram que o grupo atu-
ava na região oeste do 
Pará há pelo menos três 
anos. As pessoas físicas 
e jurídicas investigadas, 
estabelecidas em vários 
estados, movimentaram 
mais de um bilhão de 
reais no período de 2017 
ao início de 2021.
A investigação revelou 
que o transporte das 
drogas era realizado 
por meio de aviões que 
partiam de outros esta-
dos até o oeste do Pará. 
Nesta região era feita a 
distribuição dos entor-
pecentes para outras 
unidades da federação.
Ainda conforme a PF, foi 
verificado ainda que o 
grupo utilizava garimpos 
de ouro como base para 
pousos e decolagens no 
transporte de drogas e, 
também, como fachada 
para lavagem de dinhei-
ro.

Uma das hipóteses cri-
minais investigadas é a 
de que os investigados 
utilizavam Notas Fiscais 
de transações fictícias 
com ouro para justificar 
o patrimônio milionário.
Os crimes investigados 
no Inquérito Policial 
correspondente são de 
tráfico de drogas e as-
sociação para o tráfico, 
corrupção passiva e ati-
va e lavagem de dinhei-
ro, cujas penas somadas 
podem chegar a 30 anos 
de prisão.
A operação envolveu 
mais de 130 policiais 
federais, com destaque 
para a atuação de do 
Comando de Operações 
Táticas (COT), do Grupo 
de Pronta Interven-
ção (GPI), do Comando 
de Aviação da Polícia 
Federal (CAOP) e teve o 
apoio logístico do Exér-
cito Brasileiro.

Professores são assaltados após deixarem 
escola estadual na Zona Leste de São Paulo

Da Redação

D
ois professores 
foram assaltados na 
noite de quarta-fei-
ra (3) após dar uma 
aula em uma escola 

estadual de Guaianases, na 
Zona Leste de São Paulo.
Os criminosos chegaram a 
levar o carro das vítimas, mas 
não conseguiram ir muito 
longe.
O crime ocorreu por vol-
ta das 22h30, quando os 
professores voltavam pra 
casa. Eles foram fechados por 
outro veículo na Rua Ignácio 
Monteiro.
“Tavam quatro indivíduos no 
carro, saíram três indivídu-
os, eu identifiquei que dois 
estavam armados. Pediram 
pra gente sair, superagitados, 
e a gente tentando destravar 

a porta. Eles entraram no 
veículo e saíram cantando 
pneu”, disse uma das vítimas.
Uma equipe da Guarda Civil 
Metropolitana, que fazia 
patrulha pela região, cru-
zou com o veículo e decidiu 
abordar após a colisão em 
vários carros. Após notarem 
a presença da viatura, os 
criminosos tentaram fugir e 
bateram em um poste.
Os criminosos fugiram a pé, 
com exceção do motorista, 
que ficou preso dentro do 
carro. Os bombeiros foram 
acionados para tirar o ladrão 
das ferragens. Em seguida, 
ele foi encaminhado a um 
hospital e preso em flagrante 
por roubo.
Os professores ficaram sa-
bendo que o carro tinha sido 
recuperado por um motorista 
de ônibus que eles tentaram 
embarcar pra ir embora.
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ECONOMIA

Faixa permite oferta de internet móvel em todo o território nacional na faixa de 
3,5 GHz, que é a mais usada no mundo para oferta do 5G

Órgão liberou a venda por delivery de etanol e gasolina comum e determinou que 
postos passem a mostrar o valor dos combustíveis com apenas duas casas decimais

ANP libera delivery de combustíveis e 
altera forma de mostrar preço nas bombas

Da Redação

laro, Vivo e TIM 
arremataram 
nessa quinta-
-feira (4) os três 
lotes na faixa 

de 3,5 GHz (gigahertz ), 
considerada a principal 
do leilão do 5G realizado 
pela Agência Nacional 
de Telecomunicações 
(Anatel).
A faixa de 3,5 GHz foi a 
segunda faixa a ser lici-
tada no leilão, que come-
çou nesta quinta e deve 
terminar na sexta-feira.
A primeira frequên-
cia leiloada foi a de 700 
MHz. A Winity II Te-
lecom Ltda, ligada ao 
Fundo Pátria, foi a ven-
cedora desse lote e, com 
isso, o Brasil contará com 
uma nova operadora de 
telefonia móvel com au-
torização para oferecer o 
serviço em todo o país.
No leilão da faixa de 3,5 
GHz, os lances vencedo-

res foram:
Lote B1 - vencedora Cla-
ro - R$ 338 milhões - 
ágio de 5,18%
Lote B2 - vencedo-
ra Vivo - R$ 420 milhões 
- ágio de 30,69%
Lote B3 - vencedo-
ra TIM - R$ 351 milhões 
- ágio de 9,22%
O edital previa ainda a 
oferta de um quarto lote 
na faixa de 3,5 GHz, com 
abrangência nacional. 
Entretanto, não houve 
lance.
Detalhes da faixa e obri-
gações
A faixa de 3,5 GHZ é 
exclusiva para o 5G, com 
capacidade de trans-
missão de altíssima 
velocidade. É a faixa de 
frequência mais usada no 
mundo para o 5G, com 
foco no varejo (consumi-
dores finais) e na indús-
tria. O espectro é consi-
derado ideal para atender 
áreas urbanas.
A faixa, incluindo os 
lotes nacionais e regio-

Da Redação

A Agência Nacional de 
Petróleo (ANP) alterou 
regras de comercializa-
ção de combustíveis em 
todo o país.
As principais mudanças 
aprovadas pela diretoria 
do órgão foram a libera-
ção da venda por deli-
very da gasolina comum 
e do etanol e a forma de 
mostrar os preços nas 
bombas. Hoje, o valor 

mostrado na bomba 
tem três casas decimais. 
Agora, serão necessárias 
apenas duas casas deci-
mais.
A agência ainda escla-
receu que o “delivery 
deverá ser feito até os li-
mites do município onde 
se encontra o revende-
dor varejista autorizado 
pela ANP” e que o posto 
que decidir participar do 
programa precisa estar 
adimplente com o Pro-
grama de Monitoramento 

da Qualidade da ANP 
(PMQC)
Já a alteração para duas 
casas decimais na visu-
alização dos preços dos 
combustíveis deve entrar 
em vigor 180 dias depois 
da publicação da resolu-
ção.
Segundo a ANP, as medi-
das passaram a ser discu-
tidas depois da greve 
dos caminhoneiros de 
2018 e foram submetidas 
à consulta e audiência 
públicas.
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5G: Claro, Vivo e TIM 
arrematam faixa de 3,5 GHz; 
considerada a principal do leilão

nais, foi orçada em cerca 
de R$ 30 bilhões, sendo 
quase R$ 29 bilhões des-
tinados ao cumprimento 
das obrigações previstas 
no edital. Entre as obri-
gações, estão:
migrar o sinal da TV 

parabólica para liberar 
a faixa de 3,5GHz para 
o 5G, arcando com os 
custos;
construir uma rede pri-
vativa de comunicação 
para a administração 
federal;

instalar rede de fibra óp-
tica, via fluvial, na região 
amazônica;
levar fibra óptica para o 
interior do país; e
disponibilizar o 5G em 
todos as capitais até julho 
de 2022.
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MUNDO/GERAL

Investimentos em transporte público e mobilidade urbana chegarão a R$ 5,5 bilhões em novos 
modais, corredores, terminais e requalificação de equipamentos já existentes na capital

Da Redação

A  Prefeitura de São Paulo e 
o Governo do Estado firma-
ram parceria para aprimorar 
a infraestrutura do trans-
porte público na capital. 
Nesta sexta-feira (5), a 
gestão apresenta o Plano de 
Mobilidade Urbana da Cida-
de de São Paulo que prevê  
27 obras e representa inves-
timento de mais de R$ 5,5 
bilhões. Os trabalhos serão 
executados em parceria en-
tre as secretarias municipais 
de Infraestrutura Urbana 
e Obras (SIURB), por meio 
da SPObras, e Transporte e 
Mobilidade Urbana, através 
da SPtrans.

A primeira fase do plano 
prevê a construção dos cor-
redores BRT Radial Leste I e 
II, BRT Aricanduva e Chucri 
Zaidan, requalificação de 
quatro corredores de ôni-
bus, além da implantação 
do novo Terminal Itaquera. 
Somente nessas interven-
ções serão aplicados R$ 1,4 
bilhão, quantia que será 

dividida igualmente entre 
os governos municipal e 
estadual.

O programa prevê a implan-
tação de 11 novos corredores 
de ônibus, o que representa 
mais de 90 km de corredo-
res,  30 km de requalificação 
de faixas exclusivas  de ôni-
bus, além da construção de 
quatro novos terminais, seis 
estruturas viárias, além do 
prolongamento da Avenida 
Auro Soares de Moura An-
drade. As novas interven-
ções irão beneficiar mais de 
3 milhões de paulistanos em 
todas as regiões da cidade.

BRT Radial Leste - As tra-
tativas para retomada das 
obras do BRT Radial Leste, 
que terá início no Centro da 
cidade, já foram iniciadas. 
Atualmente, estão sen-
do consolidadas as novas 
diretrizes do corredor para 
posterior licitação dos 
projetos. O BRT Radial Leste 
beneficiará mais de 185 mil 
pessoas por dia.

Para a Zona Leste, também 

estão em andamento os 
estudos para a contrata-
ção do dos trechos II e III 
do BRT Radial Leste, além 
do desenvolvimento dos 
projetos necessários para 
a implantação do corredor 
BRT Aricanduva. Dentro do 
programa, está em plane-
jamento a construção dos 
corredores Itaquera I e II, 
Perimetral Itaim Paulista e 
corredor Celso Garcia, além 
da requalificação do corre-
dor Amador Bueno da Veiga. 
Visando a redução do tempo 
de viagem e a facilitação do 
deslocamento dos morado-
res, serão construídos três 
novos terminais: Itaquera, 
São Mateus e Itaim Paulista.

Na Zona Sul, estão em 
andamento os estudos para  
implantação do primeiro 
transporte público coletivo 
sobre água, o Aquático SP, 
na represa Billings. Nessa 
região também serão cons-
truídos três novos corredo-
res de ônibus nas Avenidas 
Sabará, Miguel Yunes e 
Chucri Zaidan, além da 
requalificação das Avenidas 

País de 1,4 bilhão de habitantes tem mantido sua política de severos lockdowns após o 
registro de poucos casos
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Disneylândia de Xangai reabre depois 
de confinar mais de 30 mil visitantes

Prefeitura e Governo do Estado de SP 
apresentam plano de mobilidade urbana

Da Redação

parque de diver-
sões da Disneylân-
dia em Xangai, 
na China, reabriu 
nesta quinta-feira 

(4), após colocar mais de 
30 mil visitantes em lock-
down depois de detectar 
um caso de Covid-19, em 
meio à tentativa das auto-
ridades de controlar novos 
focos no país antes das 
Olimpíadas de Inverno.
Os Jogos serão realizados 
em fevereiro de 2022 na 
capital Pequim, e o governo 
chinês têm mantido a sua 
estratégia de confinar cida-
des inteiras e adotar severos 
lockdowns após a detecção 
de pequenos surtos.
País mais populoso do 
mundo, com 1,4 bilhão de 
habitantes, a China regis-
trou 92 casos de Covid-19 
nesta segunda (1º), o maior 
número desde setembro. 

Desde o início da pande-
mia, o país diz ter detectado 
apenas 97 mil casos e 4,6 
mil mortes causadas pelo 
vírus.
O governo chinês diz tam-
bém ter aplicado mais de 
2,25 bilhões de doses de va-
cinas e que mais de 73% da 
população está totalmente 
imunizada.
A “Shanghai Disneyland” 
tinha começado no do-
mingo (1º) a fazer testes de 
Covid-19 em todos os seus 
visitantes antes que deixas-
sem o parque. Cerca de 34 
mil pessoas foram testadas, 
segundo a prefeitura de 
Xangai.
O parque anunciou seu 
fechamento após uma mu-
lher que visitou o parque 
testar positivo para a Co-
vid-19 ao voltar para casa 
em uma província vizinha, 
segundo a mídia estatal 
chinesa. O local disse que 
continuará fechado pelo 
menos até amanhã.
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Interlagos, Santo Amaro e 
Itapecerica e do terminal de 
ônibus Jardim Miriam.

Para promover uma maior 
conexão entre diferentes 
pontos da capital, estão em 
desenvolvimento os pro-
jetos e tratativas necessá-
rias para as obras da Ponte 
Graúna Gaivotas, ciclopas-
sarela Panorama, ciclopas-
sarela Bernardo Goldfarb, 
além da duplicação da Ponte 
Jurubatuba.

Já na Zona Norte será 
executada a requalifica-

ção do Corredor Imirim 
e serão construídos dois 
novos viadutos na Avenida 
Santos Dumont, sobre a 
Avenida do Estado. Para a 
Zona Oeste, estão em an-
damento os trâmites para a 
assinatura do contrato com 
a empresa que realizará os 
estudos ambientais neces-
sários ao  prolongamento 
da Avenida Auro Soares 
Moura de Andrade, que 
prevê, ainda, nova ciclovia, 
corredor de ônibus, pas-
sarela e remanejamento 
viário, entre outras inter-
venções.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo) 
O que temos pra hoje são alguns vereadores ditos gover-
nistas, ao lado de sindicalistas do serviço público querendo 
parar a cidade 

PREFEITURA (São Paulo)
O que temos pra hoje é o Ricardo Nunes (MDB) preparan-
do-se pra inaugurar amanhã parque Augusta, com nome de 
Bruno Covas
.
ASSEMBLEIA (São Paulo) 
O que temos pra hoje são vários os deputados(as) conside-
rando filiarem-se ao PSD Kassabista, cuja deputada Marta 
Costa é a líder
.
GOVERNO (São Paulo) 
O que temos pra hoje é a continuidade da guerrilha interna 
(prévias) de um partido (PSDB) que merece ser chamado 
de tucano  
.
CONGRESSO (Brasil)
O que tivemos ontem e teremos pros amanhãs - na Câma-
ra Federal e Senado - é o velho e também velhaco “É dan-
do que se recebe”     
.
PRESIDÊNCIA (Brasil)
O que tivemos pra ontem foi o Jair Bolsonaro transforman-
do em piada pronta que o ainda tucano Alckmin pode ser 
vice de Lula em 2022 
.
PARTIDOS 
O que temos pra hoje é o Podemos (ex-PTN) recebendo e 
filiando o Sérgio Moro e o agora  ex-MP Dallagnol; o Ciro 
(PDT) ameaçando renunciar ... 
 .
POLÍTICOS
... da enésima candidatura e o senador Pacheco (MG) sendo 
o que o Kassab quiser; assim como o ‘Novo’ lançando um 
ex-tucano pra Presidência ... 
.
M Í D I A S    
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política 
na imprensa (Brasil) desde 1993. O site - cesarneto.com - 
recebeu “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São 
Paulo e “Colar de Honra ao Mérito” da Assembleia do Esta-
do de São Paulo
.
Twitter  @cesarnetoreal  -  Email  cesar@cesarneto.com

Uma dica para hoje: 
esteja hiperpresente!
Depois de um dia exaustivo 
eu só queria ir embora. Quan-
do acabei tudo que tinha para 
fazer, peguei minhas coisas e 
parti. Com o celular nas mãos, 
fui respondendo mensagens 
que ficaram para trás ao longo 
do meu dia e olhando as re-
des sociais para saber o que 
os outros fizeram enquanto 
eu trabalhava. Fui caminhan-
do pelo corredor, encontrei 
alguns colegas, comprei um 
chá, cheguei até o relógio do 
ponto e voltei a olhar o ce-
lular. Já no carro, pensei se 
tinha batido o cartão como 
faço todo dia na hora da en-
trada e da saída para registrar 
as horas trabalhadas. Só que 
o cansaço era tanto que vol-
tar não era uma possibilida-
de. Deixei pra lá e peguei meu 
rumo. 

Fui o trajeto todo para casa 
pensando nisso. Como não 
tinha reparado em nada? Não 
lembrava quem tinha pas-
sado ao meu lado, deixei de 
cumprimentar as pessoas, 
não sorri e nem me dei chan-
ce de receber o sorriso dos 
outros. Tomei o chá sem nem 
apreciar o gosto. Entrei no 
automático! E quando percebi 
já tinha chegado ao meu des-
tino. Mais uma vez sem nem 
me dar conta!  

Vivi sem viver. Se no primeiro 
momento a culpa era do ce-
lular, no outro eu era a única 
culpada mesmo. Fiquei foca-
da em descobrir meu erro e 
errei de novo. Onde estive? 
Eu deveria estar voltando 
para casa, mas minha cabeça 
estava em algum lugar bem 
distante. A sensação era de 
que o carro tinha feito o traje-
to sozinho. 

“Tudo bem, é a rotina”, eu me 
justifiquei. Mas a vida é todo 
dia. A vida é rotina e não dá 
para fugir disso. Quantos er-
ros já devo ter cometido por 
não estar presente? Deixar 
de viver é perder oportuni-
dades. Até porque os bons 

momentos não anunciam 
quando vão chegar. Temos 
que estar apenas disponíveis 
e abertos. Viver intensamen-
te tudo que acontece. 

Sentir o cheiro da chuva que 
se aproxima, do aroma das 
flores, do café e até do ar po-
luído da cidade. Reparar se o 
céu está azul, se o sol saiu ou 
se a lua está cheia.  Perceber 
cada passo que dá e quem 
cruza seu caminho. Olhar no 
olho. Dar um “bom dia”, “boa 
tarde” ou “boa noite”. Ouvir 
os sons, que pode ser do can-
to dos pássaros ao barulho da 
rua. O que passou, passou e 
realmente não volta mais. 

Por isso, agora me prome-
ti (sem deixar para amanhã) 
que estarei presente. Vou 
viver uma coisa de cada vez 
por menor que pareça ser. 
Me entregar, sentir as emo-
ções e as consequências das 
minhas escolhas. Descobri 
que quem faz várias coisas ao 
mesmo tempo, não faz nada 
direito! Quero me dedicar por 
completo para tudo e todos. 
Estar completa para receber 
o mesmo em troca. Não di-
zem por aí que a gente colhe 
o que planta? 

Na medida do possível, co-
mecei bem. Parei para ver o 
dia, que estava feio e nublado. 
Andei o corredor inteiro com 
o celular no bolso. Encontrei 
um amigo e conversei. Bati o 
cartão, inclusive descobri que 
aquela vez eu também tinha 
registrado a minha saída, só 
não tinha vivido aquele mo-
mento. Mas agora, a história 
mudou. Hiperpresente: fiquei 
em frente ao relógio, olhei o 
horário certo e até mesmo os 
segundos marcados. Passei 
o crachá, retirei o comprovan-
te, ri sozinha e sai toda orgu-
lhosa de mim mesma! Quem 
viu a cena não deve ter en-
tendido nada e eu segui com 
a cabeça erguida distribuindo 
“tchaus” pra quem cruzava 
meu caminho.  

Fernanda Trigueiro
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Nenhum de nós entra na 
política - partidária porque no 
Brasil a legislação não permite 
candidaturas avulsas - para 
aprender nada que seja tão 
diferente do que já somos e já 
fazemos na sociedade. As-
sim como em qualquer dos 
campos das atividades huma-
nas, quando nós vamos para 
a política, na prática vamos 
fazer ‘pós-graduação’ de nós 
mesmos, no sentido de convi-
ver com algum poder que não 
tínhamos ou ainda mais poder 
do que temos; com nossas 
necessidades e desejos desde 
sempre ... 

Quanto a nossa personalidade 
e o nosso caráter - a menos 
que não tenhamos nenhum 
caráter - também não será na 
política que vamos aprender 
sobre nossas possíveis do-
enças psíquicas e até mesmo 
espirituais, ou como melho-
rar algumas posturas éticas 
- por exemplo baseadas nos 
princípios Cristãos deixados 
por Jesus - que nem sempre 
prevalecem nas lutas pelo 
poder mundano - incluindo 
membros da igreja católica e 
das crescentes protestantes-
-evangélicas - nos eleitos aos 
Parlamentos e Executivos ...

Messianismo e política
A política existe porque a 
vida em sociedade deman-
da solução para problemas 
coletivos. Daí a necessidade 
da coisa pública. Se duas tri-
bos diferentes se deparam 
diante de alguma questão, a 
saída é a guerra ou a políti-
ca. O advento da democracia 
republicana foi a alternativa 
encontrada para o violento 
tribalismo. Resguardar a pro-
priedade privada e o máximo 
possível das liberdades indi-
viduais é o objetivo em civi-
lizações mais livres e avan-
çadas, mas diversos dilemas 
serão inevitáveis e há uma 
região cinzenta para tratar 
dessas questões, sem clara 
resposta. 

O risco sempre foi, porém, a 
captura do aparato estatal, 
com seu monopólio da coer-
ção, por grupos organizados 
ou tribos mais influentes. Daí 
a descentralização do poder 
por meio do federalismo, o 
mecanismo de freios e con-
trapesos, os limites constitu-
cionais ao estado, a redução 
do escopo daquilo que deve 
ser decidido pela política etc. 
Não devemos, contudo, es-
perar milagres. O que sempre 
fez do estado um verdadei-
ro inferno foram justamente 
as tentativas de torná-lo um 
paraíso, alertou Hoelderlin.

Há toda uma escola econô-
mica de pensamento volta-
da para a análise das falhas 
de governo. A Public Choice 
School, ou Escola de Virgínia, 
parte da premissa um tanto 
cínica, porém realista, de que 
o ser humano é egoísta, e 
que não existe distinção en-
tre o “homo economicus” e 
o “homo politicus”, ou seja, 
todos nós reagimos ao me-
canismo de incentivos. Espe-
rar por santos clarividentes 
na política talvez seja o maior 
defeito de todos, o mais ingê-
nuo e perigoso. Não são pou-
cos os que caem no parado-

xo de demonizar políticos de 
carne e osso, mas delegar ao 
estado a solução para todos 
os nossos males, ignorando 
que o estado é formado por 
políticos.

Claro que quanto mais gente 
com virtudes decidir ir para 
a política, melhor. Indivíduos 
podem fazer a diferença, para 
o bem ou para o mal. Mas é 
um equívoco, ainda que ten-
tador, esperar por salvadores 
da Pátria com suas promes-
sas utópicas. Com a “morte 
de Deus” anunciada por Niet-
zsche, todavia, muitos trans-
feriram a fé redentora para a 
política. Acabamos com reli-
giões seculares, ou seja, ide-
ologias que nos oferecem o 
paraíso terrestre. E isso não 
costuma acabar bem.

Não resta dúvidas de que 
todo candidato vai explorar 
as duas principais paixões 
humanas: o medo e a es-
perança. Alguns vão repetir 
slogans como “sim, nós po-
demos”, apresentando pro-
jetos grandiloquentes, e ou-
tros vão trabalhar incutindo 
pânico nos eleitores caso seu 
adversário vença, projetando 
o caos como resultado. Des-
necessário dizer que o caos, 
eventualmente, ocorre mes-
mo, como podemos ver na 
Venezuela ou em todo expe-
rimento socialista. Mas o pa-
raíso terrestre nunca é atingi-
do, nem pode. Sem falar que 
a visão de paraíso é diferente 
para cada um.

Tudo isso para constatar que 
é louvável ver pessoas sérias, 
com um histórico de bons 
serviços prestados ao país, 
ingressando na vida política. 
Desde que sem expectativas 
irreais, sem sonhos messiâ-
nicos, pois o “sistema”, com-
panheiro, é bruto, e o homem 
é o que é: imperfeito por na-
tureza, pior dependendo dos 
incentivos. 

diário de S.Paulo

Charge

Rodrigo Constantino

Sobre Políticos e Políticas no Brasil



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - SEXTA-FEIRA/5 DE NOVEMBRO DE 2021 9

PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.415.583/0001-47; MATEUS MACHADO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 088.740.246-14; LÁZARO GONÇALVES, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.766.068-84; e sua mulher NEUSA APARECIDA GONÇALVES, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.739.648-18. A Dra. Fernanda Pereira de 
Almeida Martins, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizada por CARLOS ROBERTO DE CARLI JÚNIOR em face de IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - Processo nº 
0007365-28.2019.8.26.0362 (Principal nº 1003106-07.2018.8.26.0362) – Controle nº 590/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O 
imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a 
descrição detalhada do imóvel a ser apregoado , e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do CPC. DA VISITAÇÃO - Os interessados em 
vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem 
sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 17/11/2021 às 11:00h e se encerrará dia 22/11/2021 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 22/11/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 07/12/2021 às 11:00h, onde serão aceitos lances 
com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que 
será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta 
do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão por conta do arrematante as 
despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de 
até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar 
proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o 
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento 
de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao 
Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento 
da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão 
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do 
próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 15.619 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL/SP - IMÓVEL: Um terreno, 
representado por parte do número 09 (nove), da quadra “ K”, do loteamento denominado “Jardim Paulista” situado nesta cidade e comarca de Vargem Grande do Sul, em aberto e sem benfeitorias, de formato retangular, com 
área de 125,00 metros quadrados, tendo as metragens e confrontações seguintes:- mede cinco metros (5,00m) de frente para a Rua Silvina Barbosa Tavares; vinte e cinco metros(25,00m) do lado direito confrontando com o 
lote n° 08; vinte e cinco metros (25,00m) do lado esquerdo, confrontando com a outra parte do lado n° 09; cinco metros (5,00m) nos fundos confrontando com lote n° 18. Consta na Av.03 desta matrícula que o imóvel foi 
dado em caução em garantia do contrato de locação entre CARLOS ROBERTO DE CARLI JUNIOR (locatário) e IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS (locador), com término em maio de 2018. Consta na Av.04 desta matrícula 
a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 01.02.263.0104.002. Consta as fls.93 dos autos que o terreno possui edificação. Valor da Avaliação do 
Imóvel: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para fevereiro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação as fls.134 no valor 
de R$ 127.333,64 (agosto/2021). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi-Guaçu, aos 17 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 10 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de JOÃO BATISTA DE CARVALHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.463.168-01, MARILENA SOARES DE CAMARGO, inscrita no CPF/MF sob o nº 054.738.658-36. O Dr. Sergio 
Augusto Fochesato, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Procedimento Comum, ajuizada por JOÃO BATISTA DE CARVALHO em face de MARILENA SOARES DE CAMARGO - Processo nº 1000458-
93.2014.8.26.0362 - Controle nº 132/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado, 
e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do Código de Processo Civil. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início 
no dia 16/11/2021 às 14:30h e se encerrará dia 19/11/2021 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-
se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 19/11/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 29/11/2021 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO 
DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e 
impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e 
transferência patrimonial dos bens arrematados. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da 
parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) 
a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal das partes não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, serão intimados através do próprio edital de leilão nos 
termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 33.551 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MOGI GUAÇU/SP – IMÓVEL: Um lote de Terreno, designado pelo nº 18 (Dezoito), 
da Quadra “13” (Treze), do loteamento urbano denominado “Jardim Hermínio Bueno”, situado nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, com a área de 300,00 m2, medindo 12,00 metros de frente para a Rua 
“11”; 25,00 metros do lado direito confrontando com o lote 19; 25,00 metros no lado esquerdo confrontando com o lote nº 17; 12,00 metros nos fundos confrontando com o lote nº 22. Consta na Av.7 desta matrícula que a 
Rua 11, para a qual faz frente o lote de terreno objeto desta matrícula, atualmente denomina-se Rua Antonio da Cunha Bueno. Consta na AV.8 desta matrícula que sobre o lote de terreno objeto desta matrícula foi edificado 
um Prédio Residencial, com área construída de 56,00m2, com frente para a Rua Antonio da Cunha Bueno, nº 22. Consta na Avaliação que a área de melhorias executadas no imóvel objeto desta matrícula é de 166,00m2. 
Contribuinte IC-NE-12-10.04.002 (área maior). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) para Maio de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi-Guaçu, aos 11 de outubro de 2021.  Eu, diretor/diretora, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado JOAO CESAR JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.724.648-69; bem como sua cônjuge, se casado for. A Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho 
Cardin, MM. Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por PEDRO DE ALCÂNTARA ALVES em face de JOAO CESAR JUNIOR - Processo nº 0089849-81.2017.8.26.0100 (Principal nº 
1123128-46.2014.8.26.0100) - Controle nº 3363/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e 
no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será 
publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. 
DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O 
Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 17/11/2021 às 14:00h e se encerrará dia 22/11/2021 às 14:00h, onde somente serão aceitos 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 22/11/2021 às 14:01h e se encerrará no dia 
07/12/2021 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que 
mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) 
a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso 
a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: 
MATRÍCULA Nº 24.411 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARUJÁ/SP - IMÓVEL: Apartamento nº 4, localizado no 2º andar do Edifício Solar dos Palmares, situado à rua França Pinto 
nº 525, município, distrito e Comarca de Guarujá, possuindo a área útil de 80,050m2, incluída a área de sanitário sob nº 4, localizada no andar térreo, mais a área comum de 54,5125m2, incluído a vaga indeterminada no 
estacionamento coletivo do andar térreo, perfazendo a área total de 134,5625m2, correspondendo ao terreno a uma fração ideal de 12,50%; confronta de quem da rua França Pinto olha para o prédio, pela frente do lado 
direito e nos fundos, com a área livre do condomínio; do lado esquerdo com o apartamento 5, hall, e caixa de escada. Consta na Av.06 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário o 
executado. Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos da Ação de Procedimento Comum, Processo nº 1123128-46.2014.8.26.0100, em trâmite na 36ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por PEDRO 
DE ALCANTARA ALVES contra JOAO CESAR JUNIOR, foi determinado o arresto deste imóvel, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.08 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo 
nº 00018777320098260223, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Guarujá/SP, requerida por CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DOS PALMARES contra JOAO CESAR JUNIOR, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado 
depositário o executado. Consta na Av.09 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1042147-59.2016.8.26.0100, em trâmite na 43ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, requerida por 
EDIFICIO DOMINGOS GIORDANO contra JOAO CESAR JUNIOR, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 3.0052.030.004 (Conf.fls.1228). Consta no site da Prefeitura de 
Guarulhos/SP débitos tributários no valor de R$ 172.846,18 (09/10/2021). Consta as fls.1150 dos autos débitos condominiais no valor total R$ 179.728,58 (julho/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) para julho de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Consta Penhora no Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída 
do Processo nº 1042147-59.2016.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP; e Processo nº 1005394-98.2015.8.26.0016, em trâmite na 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional 
Vergueiro/SP. Débitos desta ação as fls.1091 no valor de R$ 1.206.052,73 (junho/2021).  São Paulo, 17 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2ª Vara Cível do Foro Regional do Butantã/SP

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação do executado EDUARDO AUGUSTO SENAGA, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.962.838-82. A Dra. Monica Lima Pereira, MM. Juíza  de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional 
do Butantã/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de 
Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CHARLES CHAPLIN em face de EDUARDO AUGUSTO SENAGA - Processo nº 1007262-79.2018.8.26.0704 – Controle nº 1603/2018, e que foi designada 
a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 
verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.
br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao 
e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do 
executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o Leilão terá início 
no dia 17/11/2021 às 11:30h e se encerrará dia 16/12/2021 às 11:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No Leilão Único, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer 
por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre 
o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita 
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO 
BEM: MATRÍCULA Nº 130.900 DO 18º DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: O Apartamento número 201, Tipo II, localizado no 2º andar do Edifício Charles Chaplin, 
situado à Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares número 1.020 e Ruas “B” e “D”, 13º Subdistrito Butantã, com a área útil de 34,59m2, a área comum de garagem de 23,6724m2, cabendo-lhe o direito ao uso de uma vaga 
indeterminada e sujeita ao auxílio de manobrista na garagem coletiva do edifício, a área comum de 13,9948m2, e a área total construída de 72,2572m2, correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 2,01503%. Consta na 
Av.08 desta matrícula que o prédio onde se localiza o apartamento desta matrícula teve sua numeração alterada para 650 da Av. Dr. Guilherme Dumont Villares. Consta na Av.10 desta matrícula a penhora exequenda do 
imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 171.243.0082-6. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não existem débitos para o contribuinte informado (13/10/2021). 
Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para  de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no 
valor de R$ 63.155,81 (14/09/2021). São Paulo, 17 de outubro de 2021.  Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 8 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ROSSI RESIDENCIAL S/A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.065.751/0001-80; SÃO PRUDÊNCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 10.295.378/0001-13; e SÃO QUIRINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.439.567/0001-12. O Dr. Fabio Varlese Hillal, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do 
Cumprimento de Sentença ajuizado por GISLEINE DE CÁSSIA MENDONÇA SILVA em face de ROSSI RESIDENCIAL S/A - Processo nº 0018280-70.2020.8.26.0114 (Principal nº 1034046-25.2015.8.26.0114) 
– Controle nº 2279/2015, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial 
de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 17/11/2021 às 14:00h e se encerrará dia 22/11/2021 às 14:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores 
ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 22/11/2021 às 14:01h e se encerrará no dia 07/12/2021 às 14:00h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 
da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o 
imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão 
por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (artigo 24 do Provimento). DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO 
DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a 
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º 
do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está 
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas 
incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito em conta judicial, 
que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Se o credor não optar pela adjudicação (art. 876 do CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-
se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Se este for inferior ao do lanço, deverá depositar a diferença, no prazo acima estipulado. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.
megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: UM LOTE DE IMÓVEL DO DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS/SP. A descrição detalhada dos bens e os valores dos lotes está disponível 
no site www.megaleiloes.com.br. Campinas, 18 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.

5 COL X 8 CM

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

5ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados TELE WORLD COMERCIO E TELEMARKETING LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.939.971/0001-64; SÉRGIO SOARES DE ARAÚJO, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 854.042.687-00; bem como sua mulher ANA CRISTINA PEDROSA DE ARAÚJO, inscrita no CPF/MF sob o nº 890.573.097-34; ROSE MARI DE ARAUJO, inscrita no CPF/MF sob o nº 023.604.027-81; e ANTONIO 
MIGUEL DAGUANO, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.094.328-87. A Dra. Patricia Maiello Ribeiro Prado, MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que 
o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ITAÚ 
UNIBANCO S.A. em face de TELE WORLD COMERCIO E TELEMARKETING LTDA – EPP E OUTROS - Processo nº 1021382-33.2017.8.26.0003 – Controle nº 2491/2017, e que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@
megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no 
dia 17/11/2021 às 11:00h e se encerrará dia 22/11/2021 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á 
sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 22/11/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 07/12/2021 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances 
poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ 1º, do CPC, a coproprietária/cônjuge alheia a execução terá a preferência na arrematação, 
devendo concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais 
taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no 
prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 
CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. OBS: Consta as fls.641 dos autos que 
o arrematante não poderá ser pessoa estranha ao Condomínio Palácio da Independência, conforme regimento interno. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por 
qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. 
RELAÇÃO DO BEM: PARTE IDEAL (50%) DA MATRÍCULA Nº 137.999 DO 6º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: A vaga de garagem nº 463, localizada no 1º subsolo 
do “Condomínio Palácio da Independência”, situado à Rua Cipriano Barata, nº 1.451, esquina da Rua da Constituinte e Rua Agostinho Gomes, no 18º Subdistrito – Ipiranga, com a área real privativa de 10,000m2, a área real 
comum de 10,614m2, a área real total de 20,614m2 e com a participação na fração ideal de terreno de 0,0327%. Vaga essa para guarda e estacionamento de 1 veículo de passeio. O terreno, onde está construído o referido 
empreendimento, encerra a área de 6,132,73m2. Consta na Av.09 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.10 desta matrícula que 
nos autos da Ação de Execução Civil, Processo nº 1008513, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara/SP, requerida por BANCO DO BRASIL S.A contra ANTONIO MIGUEL DAGUANO E OUTROS, foi penhorado 
o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 040.052.0252-7 (Conf.Av.07). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP que não há débitos inscritos na Dívida Ativa e débitos 
de IPTU para o exercício atual (08/10/2021). Valor da Avaliação da parte ideal (50%) do Imóvel: R$ 25.750,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais) para maio de 2020, que será atualizado até a 
data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 17de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Tays - “Diário de São Paulo”- Fone: (11) 2337-7081; (11)98603-6339
e-mail: taysrosa@spdiario.com.br
Autorização de Publicação

05 e 06/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0017322-47.2009.
valor total: R$ 30,00



             
                
                   
              
               
                


                   
               

   

      K-05e06/11

05 e 06/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002925-82.2021.
valor total: R$ 20,00
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05 e 06/11
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001581-16.2019.
valor total: R$ 40,00



              


  


 


    



                 

              K-05e06/11

05 e 06/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1028484-54.2019.
valor total: R$ 20,00
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05 e 06/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1027773-25.2018.
valor total: R$ 30,00
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05 e 06/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1028301-30.2016.
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05 e 06/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000556-27.2018.
valor total: R$ 20,00
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4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001037-82.2020.
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001416-60.2017.
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05 e 06/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1023205-29.2019.
valor total: R$ 20,00






                   



      K-05e06/11

05/11
12 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 4005218-94.2013.
valor total: R$ 60,00




   


  
              
  



             
                  
               


                   




                 



 




                   
                 


 

             
                 
            

 

    
  

  

                    
               

  
                 
   



  
              



 K-05/11

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Tays - “Diário de São Paulo”- Fone: (11) 2337-7081; (11)98603-6339
e-mail: taysrosa@spdiario.com.br
Autorização de Publicação

05 e 06/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 30,00
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1028301-30.2016.
valor total: R$ 30,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000556-27.2018.
valor total: R$ 20,00
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PROC: 1001037-82.2020.
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PROC: 1023205-29.2019.
valor total: R$ 20,00
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05/11
12 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 4005218-94.2013.
valor total: R$ 60,00
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PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - SEXTA-FEIRA/5 DE NOVEMBRO DE 2021 11

PUBLICIDADE LEGAL

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de CELSO ALANIS CUBA, inscrito no CPF/MF sob nº 214.756.918-66; MARIA LUISA LLANOS CHAVARRIA, inscrita no CPF/MF sob o nº 217.958.428-81; bem como da 
coproprietária ALBERTA CUBA DA ALANIS. O Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, MM. Juíz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
de 1º e 2º Leilão dos bens móveis e imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Alienação Judicial de Bens ajuizada por MARIA LUISA LLANOS 
CHAVARRIA em face de CELSO ALANIS CUBA - Processo nº 1025650-44.2020.8.26.0224 - Controle nº 1466/2020, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO 
IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro oficial www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 
inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que 
cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO 
LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 17/11/2021 às 14:00h e se encerrará dia 22/11/2021 às 14:00h, onde somente serão 
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 22/11/2021 às 14:01h e se encerrará no dia 
03/12/2021 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 70% (setenta por cento) do 
valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial.  DA PREFERÊNCIA - Nos termos do artigo 843, § 1º, do Código de Processo Civil, os coproprietários terão a preferência na arrematação, devendo 
concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus 
sobre os bens correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão por 
conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transportes e transferência patrimonial do bem arrematado. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados 
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 
6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar 
ao LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem imóvel. A comissão devida ao LEILOEIRO OFICIAL não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão do LEILOEIRO OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do leiloeiro 
oficial ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de 
seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: PARTE IDEAL (25%) MATRÍCULA Nº 8.442 DO 2º CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS/SP - IMÓVEL: Um prédio residencial e comercial, sob nº 115 da Avenida Torres Tibagy e 29ª, da Rua Capitão Daniel Guedes e seu respectivo terreno constituído 
de parte do lote 06, da quadra 26, copoúva, perímetro urbano deste município medindo dito terreno 10,00m de frente para a Avenida Torres Tibagy; 18,00 ms de um lado e 20,00ms de outro lado; tendo nos fundos a largura da 
frente, ou sejam 10,00 ms; encerrando a área total de 190,00 m2; dividindo de um lado com a Rua Capitão Daniel Guedes, com a qual faz frente; de outro lado com terrenos da Urbanizadora Copouva e nos fundos com terrenos 
do Espólio de Ovidio Pereira. Contribuinte: 083.60.06.0282.01.000/02.000 (Conf. Av.03). Valor de Avaliação da parte ideal (25%) do Imóvel: R$ 262.500,00 (Duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) 
para Junho de 2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  Guarulhos, 14 de outubro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi.
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PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - SEXTA-FEIRA/5 DE NOVEMBRO DE 202112

PUBLICIDADE LEGAL
Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1019657-91.2020.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro de Bauru, Estado de São Paulo, Dr(a). Joao Augusto Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Nelson 
Lazzari Junior CPF 389.447.838-10 que Associação Ranieri de Educação e Cultura Ltda ajuizou Ação Monitória para 
recebimento de R$2.058,77 (out/20) decorrente da mensalidade vencida em 14.09.15 em relação ao contrato firmado 
em 14.04.15. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, 
pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e honorários advocatícios de 5% ou 
embargue, sob pena de constituir título executivo judicial, ficando advertido, de que será nomeado curador especial no 
caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Bauru, 
aos 25 de outubro de 2021. K-04e05/11

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1000643-65.2018.8.26.0080 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara 
Única, do Foro de Cabreúva, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a Bellagio Comércio e Restauração de Móveis Eireli CNPJ 07.731.222/0001-23 e a Ajc Investimentos Ltda 
CNPJ 12.137.065/0001-62 que Auto Posto Pinhal Cabreúva Ltda ajuizou Ação de Procedimento Comum para 
cobrança de R$10.332,97 (maio/18) decorrente das faturas vencidas em 20.01.17, 27.01.17 e 03.02.17 oriundas da 
nota fiscal 4343 emitida em 18.01.17. Estando as rés em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 supra, contestem o feito, sob pena de confissão e revelia, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade de Cabreuva, aos 26 de outubro de 2021. K-04e05/11

Edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 0026959-84.2019.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Maurício Carlos Moletta, inscrito no CPF sob nº 202.439.688-79 e a Carlos Moletta, inscrito no CPF sob nº 
390.459.278-53, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte 
de Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S/A, alegando em síntese que nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial (1021581-04.2017.8.26.0602) requerida por Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S/A em face de Moletta 
Materiais para Acabamento Ltda., para recebimento de R$ 35.783,37 (nov/18) foi instaurado o pedido de 
processamento de desconsideração da personalidade jurídica da executada para a inclusão dos sócios. Estando os 
réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta, a 
fim de que no prazo de 15 dias, após os 30 supra, nos termos do artigo 135 do CPC, se manifestem sobre o pedido de 
desconsideração e requeiram as provas cabíveis, ficando advertidos de que no caso de revelia será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade de Sorocaba, aos 28 de outubro de 2021. K-05e06/11

diário de S.Paulo Edital para APROVAÇÃO

2 COL X 6 CM

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 - PROCESSO Nº 159/2021 - A Câmara 
Municipal de Vargem Grande Paulista – Estado de São Paulo, por intermédio da Comissão Perma-
nente de Licitação, torna público, que promoverá licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo 
menor preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceiriza-
dos de apoio administrativo e operacional, compreendendo auxilio no acesso de pessoas ao Prédio 
da Câmara Municipal e de serviços gerais de manutenção a serem desenvolvidos nas dependên-
cias do Poder Legislativo, conforme especificações descritas no Anexo I, do edital.  Legislação: Lei 
Federal n. 8.666/1993/alterações. Local e Data: A entrega dos envelopes da Licitação será no dia   
22   de novembro de 2021, às 10h00min, sendo que a Sessão de Julgamento será as 10h30min 
na sala de reuniões localizada no Prédio do Poder Legislativo, sito na Rua Jose Manoel de Oliveira, 
124, Centro, Vargem Grande Paulista –SP - Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou 
obtido através do site oficial da Câmara: http://camaravgp.sp.gov.br.sp.gov.br, ou pelo e-mail: licita-
coes@camaravgp.sp.gov.br, ou ainda pessoalmente no endereço constante no preâmbulo. Maiores 
informações:  Fone: (11) 4158-9000 – Ramal 237, Vargem Grande Paulista, 05    de novembro   de 
2021. EZEQUIAS DO PRADO -  Presidente da C.P.L.
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2021. 
A Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, vem comunicar o resultado da TOMADA DE PREÇOS 
n.º 001/2021 - Processo nº 06/2021, com Sessão Pública realizada no dia 23/06/2021 às 10:300 horas, 
destinada a contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de sistemas 
informatizados para microcomputadores, abrangendo migração, conversão de dados, implantação e 
capacitação do quadro de pessoal, e assistência técnica mensal, visando atender aos setores desta 
Administração, conforme o caso, sendo: Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade 
Pública e Tesouraria, Administração de Pessoal, Patrimônio, Almoxarifado, Portal da Transparência e 
Controle Interno, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital, sendo vencedora a empresa 
CECAM – Consultoria Econômica e Administrativa Municipal Ltda., com o valor global de  R$ 
174.990,00 – (Cento e setenta e quatro mil  e novecentos e noventa reais). Vargem Grande Paulista, 25 de 
junho de 2021 – Ezequias do Prado - Presidente da Comissão Permanente de Licitação; Ederson dos 
Santos Alves – Presidente da Câmara Municipal. 
 

DECISÃO - Processo nº: 0040591-63.2021.8.26.0100 Classe – Assunto: Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito Ex-
eqüente: Tokio Marine Seguradora S/A Executado: Jorge da Costa Pires Vistos. Considerando que o(s) devedor(es) foi(foram) 
citado(s) por edital no processo de conhecimento, mister se faz a sua intimação nos termos do artigo 513, § 2º, inciso IV do Código 
de Processo Civil. Segue a minuta. Este juízo FAZ SABER a JORGE DA COSTA PIRES, domiciliado(s) em local incerto e não 
sabido, que lhe foi movida Ação de Locupletamento Ilícito por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, ora em fase de cumprimento 
de sentença. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para pagar a 
quantia fixada em sentença, devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do credor, expedição 
de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica o devedor advertido de que, nos 
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 
20 dias. Recolha o exequente as custas, referente a publicação no DJE, no valor de R$ 231,21 no prazo de 10 dias sob pena de 
arquivamento. Intimem-se. São Paulo, 21 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2021 e PROCESSO N° 147/2021 Torna publico para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob nº 056/2021, para contratação, em regi-
me de empreitada por preço global, de empresa especializada em serviços saúde para atendimento na Unidade Prisional 
CDP e Penitenciária de Riolândia, conforme propostas 137590 e 138234 referentes aos incentivos financeiros de custeios 
das equipes de Atenção Primária Prisional, somando-se a contrapartida do Município, pelo período de 12 (doze) meses, de 
acordo com as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. O recebimento e abertura dos envelopes será 
às 08:30 horas do dia 18 de novembro de 2021, na Praça Antônio Levino, nº 470, Riolândia/SP, onde poderá ser retirado o 
edital completo e serão fornecidas maiores informações, nos dias úteis, das 07:30 às 11:00 e das 13:00 as 16:30 horas, 
pelo telefone (17) 3801-9020, Ramal 219 ou no e-mail licitacoes@riolandia.sp.gov.br – Site Oficial: www.riolandia.sp.gov.
br – Riolândia/SP, 04/11/2021. Antônio Carlos Santana da Silva – Prefeito Municipal.

Aquafeed Nutrição Animal S.A.
CNPJ 13.274.958/0001-12

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto resultado básico e diluído por ação - em reais)
Balanço patrimonial Nota 31/12/20 31/12/19

Ativo/Circulante 12.656 10.257
Caixa e equivalentes de caixa 3 483 18
Contas a receber de clientes 5 4.080 5.484
Partes relacionadas 11 5.191 2.530
Bens para revenda – 12
Estoques 6 2.270 861
Tributos a recuperar 7 448 1.168
Outros ativos 184 184
Não circulante 22.586 20.141
Aplicação financeira 4 2.965 –
Imobilizado 8 19.497 19.982
Intangível 124 159
Total do ativo 35.242 30.398

Balanço patrimonial Nota 31/12/20 31/12/19
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 8.448 7.831
Empréstimos e financiamentos 10 2.372 2.166
Financiamento mercantil 128 –
Fornecedores 9 4.383 2.938
Salários e contribuições sociais 633 689
Partes relacionadas 11 154 1.726
Impostos a recolher 528 257
Outras contas a pagar 10 10
Crédito de terceiros 240 45
Não circulante 7.329 1.156
Empréstimos e financiamentos 10 7.329 1.156
Patrimônio líquido 13 19.465 21.411
Capital social 19.005 19.005
Reserva de capital 3.037 3.037
Ações em tesouraria (2.500) –
Prejuízos acumulados (77) (631)
Total do passivo e patrimônio líquido 35.242 30.398

Demonstração do resultado Nota 2020 2019
Receita operacional líquida 14 52.223 39.127
Custo das mercadorias vendidas 15 (46.605) (32.406)
Lucro bruto 5.618 6.721
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 15 (2.161) (2.499)
Despesas com vendas 15 (1.573) (1.136)
Outras despesas operacionais, líquidas 15 62 36

(3.672) (3.599)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.946 3.122
Resultado financeiro: Receitas financeiras 16 42 163
Despesas financeiras 16 (789) (847)

(747) (684)
Lucro antes do IR e da CS 1.199 2.438
IR e CS - corrente 17 (864) (1.115)
Lucro líquido do exercício 13.c 335 1.323
Resultado básico e diluído por ação - em reais 13.c 0,03 0,14

Demonstração  
das mutações do 

patrimônio líquido
Nota

Capi- 
tal 

 social

Reser- 
va de  

Capital

Ações  
em  

Tesou- 
raria

Prejuí- 
zos  

acumu- 
lados

Patri- 
mônio 

 líquido
Saldos em 31/12/2018 19.005 3.037 – (1.845) 20.197
Ajustes de anos anteriores – – – (109) (109)
Lucro líquido do exercício – – – 1.323 1.323
Saldos em 31/12/2019 19.005 3.037 – (631) 21.411
Ações em tesouraria 12.b – – (2.500) – (2.500)
Ajustes de anos anteriores – – – 219 219
Lucro líquido do exercício – – – 335 335
Saldos em 31/12/2020 19.005 3.037 (2.500) (77) 19.465

Demonstração do fluxo de caixa Nota 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 335 1.323
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa gerado pelas
 atividades operacionais: Ajustes de anos anteriores 219 (109)
 IR e CS 16 864 1.115
 Juros sobre empréstimos e financiamentos 15 406 465
 Depreciação e amortização 7 1.999 892
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (84) 89
Aumento (redução) dos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes 1.488 362
 Bens para revenda 12 (12)
 Partes relacionadas (2.661) 1.144
 Estoques (1.409) 92
 Tributos a recuperar 720 (1.121)
 Outros ativos – 46
Aumento (redução) dos passivos operacionais
 Fornecedores 1.445 (341)
 Salários e encargos sociais (56) (3)
 Impostos a recolher (167) 141
 Outras contas a pagar 195 50
IR e CS pagos (426) (1.179)
Juros pagos (406) (465)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 2.474 2.489
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado (1.479) (4.063)
Baixa de ativo imobilizado – 262
Aplicações a longo prazo (2.965) –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (4.444) (3.801)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de (captação através) contratos de mútuo (1.572) 897
Captações de novos empréstimos 8.628 2.200
Pagamento de principal de empréstimos (2.249) (3.101)
Ações em tesouraria (2.500) –
Arrendamento mercantil 128 –
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos 2.435 (4)
 Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 465 (1.316)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 18 1.334
No final do exercício 483 18
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 465 (1.316)

A Diretoria 

Contador: Alexandre Pieroni - CRC-SP nº 254734/O-2

Aos Administradores e Acionistas da Aquafeed Nutrição Animal S.A.  Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da Aquafeed Nutrição 
Animal S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Aquafeed Nutrição Animal S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da adminis-
tração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela  
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

 financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obti-
vemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou  repre-
sentações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles in-
ternos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de  au-
ditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 

Demonstração do resultado abrangente 2020 2019
Lucro líquido do exercício 335 1.323
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente acumulado 335 1.323

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

 administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacida-
de de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audito-
ria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou in-
cluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacio-
nal. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações finan-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constata-
ções  significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos  
controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 16/04/2021
ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S.
CRC- 2SP034519/O-6
Maurício Mitio Yuhara

 Contador - CRC-1SP260523/O-3
As Demonstrações Financeiras Completas encontram-se na sede da Empresa

INFRAESTRUTURA 
URBANA E OBRAS

CONSULTA PÚBLICA Nº 009/21/SIURB
PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0003574-0
A PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS, informa aos interessados 
que realiza Consulta Pública para colher subsídios que poderão ser utilizados na 
elaboração do Edital de Pregão para “o FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO 
DE OBRA ESPECIALIZADA COM FINALIDADE DE READEQUAÇÃO EM 236 
ESCOLAS DENTRO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO”.
Com esta Consulta Pública, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, 
além de garantir maior transparência em todo o processo licitatório, aprofunda a 
qualidade da instrução do mesmo.
Os interessados poderão consultar a Minuta do Edital que constará no site 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, no período de 05/11/2021 a 12/11/2021.
Após a análise da referida Minuta, poderão solicitar esclarecimentos e/ou apresentar 
sugestões ou opiniões, devidamente identificados, com indicação das cláusulas, itens 
e subitens do edital, acompanhados de argumentação que os justifique, enviando-as 
para a Divisão Técnica de Licitações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana 
e Obras, situada na avenida São João, 473 - 19º andar - Centro, impreterivelmente 
dentro do período acima mencionado.
A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB procederá à análise dos 
esclarecimentos, sugestões e opiniões, que será publicada no Diário Oficial da Cidade 
e divulgada na Internet, na página http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

São Paulo, 04 de Novembro de 2021
Marcos Monteiro
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB

INFRAESTRUTURA 
URBANA E OBRAS

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC00021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES 
E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO 
Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM 
LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE 
DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, comunica aos interessados 
que foram promovidas alterações no Edital e seus anexos, razão pela qual, divulga 
referido edital em sua íntegra.
Diante das alterações promovidas, ficam alteradas a data e hora da abertura da 
Sessão Pública, conforme segue:
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 19/11/2021, às 11h.
Informações: (11) 3337-9874 / 9936.

São Paulo, 04 de Novembro de 2021.
Milena Borges Moreira Gobatti - Pregoeira

Portaria nº 028/SIURB-G/2021

INFRAESTRUTURA 
URBANA E OBRAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB 
comunica aos interessados que o CADERNO DE LICITAÇÃO poderá ser obtido 
gratuitamente mediante download na página http://e-negocioscidadesp. 
prefeitura.sp.gov.br ou, mediante entrega de 01 (um) CD-ROM VIRGEM, na Divisão 
Técnica de Licitações, situada na Av. São João, 473, 19º andar - Edifício Olido, 
no horário das 9:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:00 horas, a partir do dia  
05 de novembro de 2021.
CONCORRÊNCIA nº 004/21/SIURB
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6022.2021/0001072-0
Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PARA A RUA JACOFER, 
RUA FRANCISCO RODRIGUES NUNES, RUA MATEUS MASCARENHAS, RUA 
CORONEL MÁRIO DE AZEVEDO E RUA LUAR DO MEU BEM, LOCALIZADAS 
NA SUBPREFEITURA DA FREGUESIA DO Ó, ZONA NORTE DE SÃO PAULO-SP.
PRAZO PARA CONSULTA E AQUISIÇÃO: a partir de 05 de novembro de 2021.
ENTREGA DOS ENVELOPES: das 09 às 10 horas do dia 08 de dezembro de 2021.
SESSÃO DE ABERTURA: dia 08 de dezembro de 2021 às 10 horas.
INFORMAÇÕES: Fones: 3337-9874 e 3337-9936.

São Paulo, 04 de Novembro de 2021.
Daniella Carolina Rocco Peres Gandara - PRESIDENTE - CPL

Portaria nº 031/SIURB/2021

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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PUBLICIDADE LEGAL
23ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 23ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL – SP. ADI-
TAMENTO - ADITAMENTO AO EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO. 
REQUERENTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NUMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: OSVALDO GONÇALVES MORALES, ELI-
ANA GROS GONÇALVES AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 
PROCESSO nº 0018048-71.2018.8.26.0100 FAZ SABER, em ADITAMENTO ao edital de Leilão Eletrônico expedido nos 
autos do processo acima mencionado e publicado no Jornal DIÁRIO DE SÃO PAULO, na data 25/10/2021, que por um 
lapso constou no edital: “OBS: Em conformidade com a Lei nº 4.591/64 que disciplina a constituição de condomínios em 
edificações..........marcada assim a preservação da segurança do condomínio.”, sendo o correto “OBS: I) Em conformidade 
com a Lei nº 4.591/64 que disciplina a constituição de condomínios em edificações..........marcada assim a preservação da 
segurança do condomínio. II) Conforme Art. 893 do CPC, em razão dos lotes estarem unificados fisicamente, serão oferta-
dos preferencialmente em lote único e caso não haja licitantes, poderão ser arrematados individualmente, sendo o des-
membramento dos conjuntos que foram unificados fisicamente de responsabilidade do(s) arrematante(s).” dispensada a 
republicação do edital, por haver tempo hábil para regularização. Será o presente ADITAMENTO, afixado e publicado na 
forma da lei, prevalecendo todos os demais termos do edital publicado naquela data. São Paulo, 04/11/2021. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033596-48.2016.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Campinas, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Prado de Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)ALI KALIL KATAYA, Libanês, Administrador, CPF 
235.365.488-65, com endereço à Rua Franco, 517, Apto 10, Jd Planalto, CEP 13820-000, Jaguariuna - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Asc Fomento Mercan�l Ltda, alegando em síntese: o executado tornou-se inadimplente em relação alguns �tulos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 3 (três) dias, pagar a dívida no valor de R$48.572,24, que deverá ser atualizada até a data do efe�vo pagamento, acrescida de honorários 
advoca�cios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue o pagamento 
acima assinalado, os honorários advoca�cios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil).No prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, poderá o executado opor-se à presente execução por meio de embargos. No prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 
honorários de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas 
mensais, corrigidas pela Tabela Prá�ca do Tribunal de Jus�ça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). 
Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos execu�vos, man�do o depósito, que será conver�do em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo 
Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das 
prestações subsequentes e o reinício dos atos execu�vos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao 
direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). O edital será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Campinas, aos 08 de outubro de 2021    P-05e06/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

A Comissão Permanente de Julgamento de Licitação 
torna público o resultado do julgamento das propostas 

do Processo Licitatório 88/2021

Concorrência 01/2021
que tem como objeto a contratação de empresa especializada 
para reforma da EMEF Anna Maria Marinho Nunes. Após aná-
lise das propostas, a Comissão declara vencedora do presente 
certame à empresa: ALINE CRISTINA BIBIANO MANOEL EIRE-
LI tendo em vista o MENOR PREÇO de R$ 2.598.678,68 (dois 
milhões, quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta 
e oito reais e sessenta e oito centavos). Andradina/SP, 04 de
novembro de 2021. 

Paulo Henrique Bernardoni Caldas
Presidente da CPJL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANDRADINA 

Extrato de Aditamento Contratual

Processo 79/2021

Tomada de Preços 07/21
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI ; 
ADELINA PASSARELLI; RELATIVO AO CONVÊNIO 773/2019 
CELEBRADO COM SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RE-
GIONAL. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AN-
DRADINA. Contratado: MATOZO CONSTRUÇÕES E COMERCIO 
EIRELI. Fica ajustado entre as partes o acréscimo no valor de 
R$ 27.124,85 (Vinte e sete mil, cento e vinte e quatro reais e 
oitenta e quatro centavos). As demais cláusulas e condições 
do contrato permanecem inalteradas. Data: 04 de novembro 
de 2021. 

Edgar Dourados Matos
Secretário Municipal de Administração, 

Modernização,Defesa Social e Gestão de Pessoas

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA 
COMARCA DE OSASCO. Processo: nº 0024074-09.2019.8.26.0405. Executados: requerido(s) PÃO E DOCES IMPERIAL 
LTDA, CELIO FURLANETO, MARIA TEREZA DE MELO FURLANETO - Casa Residencial c/ 250,00m2 em Osasco. Rua 
Peru, nº56, Osasco/SP - Contribuinte nº 001007007. Descrição completa na Matrícula nº 5.517 do 1ª CRI de Osasco/SP. 
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 746.801,44 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 634.781,22 (85% do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 15h20min, e termina em 
31/01/2022 às 15h20min; 2ª Praça começa em 31/01/2022 às 15h21min, e termina em 21/02/2022 às 15h20min.  Ficam 
os requerido(s) PÃO E DOCES IMPERIAL LTDA, CELIO FURLANETO, MARIA TEREZA DE MELO FURLANETO, bem 
como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS, CARMEM 
PEREIRA BARBOSA, AMANDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 18/02/2020. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0000162-30.2021.8.26.0108. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Cassiano Severo da Conceição.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000162-30.2021.8.26.0108. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Judicial, do Foro de Cajamar, Estado de São Paulo, Dr. RICARDO VENTURINI BROSCO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
CASSIANO SEVERO DA CONCEIÇÃO CPF 341.254.262-87,que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por
Banco Bradesco S/A, foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 88.071,46 (janeiro de 2021). Estando
o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento,
sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de
penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação.Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Cajamar, aos 08 de outubro de 2021.

 EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL “FAZENDA SÃO SEBASTIÃO” – MARÍLIA/SP

ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial -JUCESP nº 954, autorizado por COUTO ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA. CNPJ. 15.519.700/0001-64, com sede na Fazenda São Sebastião Km 6, Estrada Marília/Assis, s/n, Marília/SP e LOTE 01
EMPREENDIMENTOS S/A (atual denominação de CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A), CNPJ. 05.262.743/0001-53, com
sede na Rua Álvares Penteado, 87, 9º Andar, Sala 4, Centro, São Paulo/SP. Faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/
1997, que instituiu a alienação fiduciária do bem imóvel, realizará o leilão na modalidade exclusivamente ONLINE do imóvel abaixo,
que integra o loteamento denominado “FAZENDA SÃO SEBASTIÃO”, registrado na matrícula nº 56.620, perante o 1º Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Marília/SP, em 1º praça terá início em 22/11/2021, a partir das 10:00 horas, encerrando-se em
26/11/2021 às 10:00 horas, caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação na 1º praça, a praça seguirá sem interrupção
até às 10:00 horas do dia 13/12/2021 (2º praça). Devedores fiduciantes: DELÍCIA RODRIGUES DA COSTA VALINI, CPF: 061.785.398-
35 casada com JOÃO CARLOS VALINI, CPF: 791.911.188-91. Descrição do Imóvel: Lote 02, Quadra 11, Loteamento Residencial
e Comercial Fazenda São Sebastião, Marília/SP – Matrícula 58.140, do 1º CRI de Marília/SP. Descrição completa: Um terreno
compreendendo o lote n. 02, da quadra n. 11, do Loteamento Residencial e Comercial “Fazenda São Sebastião”, Marília/SP,
medindo 10,70 metros em curva, de frente para a Rua 07; por uma face lateral, e da frente aos fundos, mede 25,13 metros,
confrontando com o lote n. 01; por outra face lateral e também da frente aos fundos, mede 24,86 metros, confrontando com o lote
n. 03; e finalmente na face dos fundos, mede 9,52 metros, confrontando com o lote n. 33; encerrando uma área de 253,00 metros
quadrados; distante 10,81 metros do início da curvatura existente na esquina da Rua 03; localizado do lado ímpar da numeração.
Inscrição Cadastral (IPTU): 30017000. Lance Mínimo em 1º Leilão: R$ 264.095,74 (duzentos e sessenta e quatro mil, noventa e
cinco reais e setenta e quatro centavos). Lance Inicial em 2º Leilão: R$ 115.152,90 (cento quinze mil, cento e cinquenta e dois reais
e noventa centavos). Ônus e Gravames: Conta na Av.1 Restrições urbanísticas, vez que não serão autorizados desmembramentos
do imóvel, conforme art. Parágrafo 1º, do art. 3º do Decreto Municipal n. 10832/2012. Nos valores de 2ª Praça estão incluídas as
despesas (como prêmios de seguro, IPTU, dos encargos contratuais, emolumentos, despesas de retomada e cobrança, ITBI e
despesas com publicidade do presente Edital), já atualizadas até a data do leilão. Cumpre ao interessado buscar eventuais débitos
e restrições sobre o imóvel, tais como, mas não se limitando a IPTU e Taxa Associativa. Forma de pagamento: A venda será à vista,
observado o direito de preferência do Devedor Fiduciante na arrematação do imóvel (Art.27, Parágrafo2-B, Lei 9514/97), sem
concorrência de terceiros, em 2ª praça pelo valor da dívida até o término do leilão. Condições Gerais: Os interessados deverão se
cadastrar no site www.bcoleiloes.com.br e se habilitar antes do início do leilão. Os lances online e seus incrementos deverão estar de
acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições. A eventual desocupação do imóvel é de
responsabilidade do arrematante. São ainda de responsabilidade do arrematante todas as despesas relativas à aquisição do imóvel
no leilão, mas não se limitando ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que
será realizado no ato da arrematação, responsabilizando-se, ainda, pelas despesas com Escritura Pública ou Particular com a
Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás,
certidões, emolumentos, IPTU e outros débitos etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram e sem qualquer
garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações extrajudiciais
eletrônicas e vistoriar o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. As comunicações ao devedor fiduciante nos endereços físicos do contrato bem como eletrônico informando
as datas, local e horário da praça foram enviadas na forma do artigo 27, Parágrafo 2º - A, da Lei 9.514/97. Mais informações
no escritório do leiloeiro ou através dos telefones (11) 3197-0883 ou (11) 96355.0041. Rogério Boiajion, matrícula 954 e
contato@bcoleiloes.com.br.

                   BOM DIA MARÍLIA
03 + 04 + 05 / 11 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1036378-79.2017.8.26.0506. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível,
do Foro de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dr. Francisco Camara Marques Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
NANDOCLA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ 10.847.560/0001-30 e CLAUDIA APARECIDA PINTO DE CASTRO,
Brasileira, Casada, Diretora, CPF 271.326.008-69, ambos com endereço à Rua Concheta D’Andrea Gual, 201, Quintino Facci II,
CEP 14070-040 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando
em síntese: o exequente objetiva receber a quantia de R$ 135.388,23 (julho de 2017), representada pela Cédula de Crédito
Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 010.399.426. Dá-se a causa o valor de R$ 135.147,81. Encontrando-se os executados
atualmente em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta,
para que, no prazo de três (3) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuem o pagamento da dívida, no
montante de R$ 135.388,23, (julho/2017), devendo ser corrigida até a data do efetivo pagamento, acrescida das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios. Os honorários de advogado foram arbitrados em 10% sobre o valor em execução, ficando
ADVERTIDOS de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado,
assegurada a possibilidade de alteração, no julgamento dos eventuais embargos à execução, bem como de que o reconhecimento
do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para
oferta de embargos, permitirá aos executados requerer que seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (NCPC, art. 916). Não havendo
pagamento ou apresentação de embargos, ser-lhes-á nomeado Curador Especial. PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO: 15
(quinze) dias, contados do decurso do prazo deste Edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 06 de outubro de 2021.

                            “ BOM DIA RIBEIRÃO PRETO ”
05 + 06 / 11 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006965-89.2018.8.26.0084. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Unicred do Estado de São Paulo. Executado: Adriana Regina da Cruz Vaccari. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006965-89.2018.8.26.0084. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro
Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a). Egon Barros de Paula Araújo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA
REGINA DA CRUZ VACCARI, Brasileira, Solteira, Técnica em Enfermagem, CPF 287.967.748-35, com endereço à Avenida
Comendador Aladino Selmi, 2551, B131 QAF, Vila San Martin, CEP 13069-096, Campinas - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Unicred do Estado de São Paulo, alegando em síntese: as partes firmaram contrato
de empréstimo nº 2016120233 no valor de R$ 15.000,00 em 20/07/2017 a ser pago em 36 parcelas corrigidas monetariamente;
a requerida está inadimplente desde 10/05/2018. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, sob pena de penhora de bens, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil; nos termos do art.
827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão
ser reduzidos pela metade; registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por
dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art.
231, do Código de Processo Civil; alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total
executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e de juros de um por cento ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Campinas, aos 21 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1030466-24.2017.8.26.0564. Classe: Assunto: Monitória - Contratos
Bancários. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Senior Aço Inox Ltda. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1030466-24.2017.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Kaedei, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SENIOR
AÇO INOX LTDA, CNPJ 13.042.459/0001-08, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco
Bradesco S/A, alegando em síntese: cobrança de débito, no valor de R$ 191.922,67 (novembro/2017), decorrente
de empréstimo eletrônico contrato nº 385/9966126. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
efetue o pagamento ou apresente embargos monitórios. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 20 de outubro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0005034-75.2021.8.26.0565. Classe: Assunto:
Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA - IMT. Executado: José
Rodrigues de Freitas. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005034-75.2021.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSÉ FRANCISCO MATOS, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS, Brasileiro, RG 23.474.235-5, CPF 058.579.578-93, com endereço
à Rua Tamandare, 56, Nova Gerty, CEP 09580-040, São Caetano do Sul - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA - IMT. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 46.766,88 (10/2021), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 22 de outubro de 2021.

Processo 1005713-29.2019.8.26.0565 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S.A. - Lucio
Flavio Lopes Terra - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005713-29.2019.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Sérgio Noboru Sakagawa, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIO FLAVIO LOPES TERRA, Brasileiro, Divorciado, Diretor de Empresas, CPF 028.291.908-23, com
endereço à Rua Manoel Augusto Ferreirinha, 188, casa 04, Nova Gerty, CEP 09580-020, São Caetano do Sul - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S.A., objetivando receber R$ 63.467,54
(agosto/2019), referente ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 1054039, acostado aos autos.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 30 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 24 de setembro de
2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1006432-79.2017.8.26.0565. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: Jortech Montagens Industriais Ltda - Epp e outros. EDITAL DE
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006432-79.2017.8.26.0565.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lucia Fusaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JORGE
LORETO, Brasileiro, Divorciado, Empresário, RG 12.475.168, CPF 012.170.728-88, com endereço à Rua Santos Dumont, 245,
Boa Vista, CEP 09572-040, São Caetano do Sul - SP, FABIO LORETO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 35.101.936-4, CPF
349.127.968-24, com endereço à Rua Anavinga, 19, Jardim Guairaca, CEP 03244-120, São Paulo - SP e JORTECH MONTAGENS
INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ 07.760.363/0001-74, com endereço à Rua Santos Dumont, 245, Boa Vista, CEP 09572-040,
São Caetano do Sul - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A,
objetivando a quantia de R$ 39.245,66 (abril de 2018), representada pela Carteira/Contrato n.º 351/9038139, assinado em 31/
03/2015. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o
débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o
crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 27,05, R$
368,13 e R$ 3,28. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 25 de outubro de
2021.

5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 5º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0047130-79.2020.8.26.0100.
O Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Marcelo de
Almeida Andrade (CPF. 221.394.698-10), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Banco Bradesco S/A,
foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 35.617,25 (outubro de 2020). Estando o executado em
lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena
de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora
e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 07/10/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1062371-42.2021.8.26.0100. Classe: Assunto: Consignatória de Aluguéis - Locação
de Imóvel. Requerente: Jonatas Sonzzini Ribeiro de Souza. Requerido: Toten Informatica Eireli Me e outro. Prioridade Idoso. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062371-42.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Toten
Informatica Eireli Me - 15.315.346.0001-56, que lhe foi proposta uma ação de Consignatória de Aluguéis por parte de Jonatas
Sonzzini Ribeiro de Souza, alegando em síntese: contrato de locação como locadores a empresa TOTEN E OUTRA. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2021.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – SISBAJUD. Processo Digital nº: 1008946-
73.2015.8.26.0565. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos. Exequente: SÃO CAETANO DO SUL
- UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS. Executado: Eduardo Henrique Gomes. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO
DE 20 DIAS. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr. JOSÉ FRANCISCO
MATOS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO do
EXECUTADO Eduardo Henrique Gomes, CPF 294.624.088-66, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo
Cartório, processa-se a Execução de Título Extrajudicial que lhes move SÃO CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE SÃO CAETANO
DO SUL - USCS. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA
PENHORA realizada sobre a quantia de R$ 5.508,74 bloqueada pelo Sistema SISBAJUD, por intermédio do qual fica intimado de
seu inteiro teor para, se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do
prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Caetano do Sul, aos 15 de outubro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 0027133-76.2021.8.26.0100. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos
Bancários. Exequente: BANCO BRADESCO S/A. Executado: YK CHO COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES ME. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027133-76.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Yk Cho Comércio
de Representações ME (CNPJ. 11.685.627/0001-40), que a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, ajuizada por Banco
Bradesco S/A, foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 113.177,00 (junho de 2021). Estando a
executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento,
sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de
penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1008165-16.2014.8.26.0006. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
- Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: M de Carvalho Moura - Telecomunicações - Me. e outro.
Tramitação prioritária. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008165-16.2014.8.26.0006. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah Lopes,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a M de Carvalho MouraTelecomunicações - ME (CNPJ. 11.544.674.674/0001-73) e Michele
de Carvalho Moura (CPF. 277.022.848-03), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia
de R$ 40.322,08 (junho de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 2733110. Estando as executadas
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 30 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente,
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 3.730,54. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2021.

Processo 1053255-46.2020.8.26.0100 - Monitória - Transporte de Coisas - Gvinah Indústria e Comércio de Alimentos
e Panificação Ltda - Transportadora Sul Pará Eireli - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1053255-46.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). LUIZ ANTONIO CARRER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TRANSPORTADORA SUL PARÁ EIRELI,
(CNPJ. 30.409.653/0001-90), que Gvinah Indústria e Comércio de Alimentos e Panificação Ltda lhe ajuizou ação
Monitória, para cobrança da quantia de R$ 60.000,00 (junho de 2020), decorrente do Contrato para prestação de
serviços de transporte de leite. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado e
Publicado na forma da lei. NADA MAIS.

12ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Capital/SP.  Processo 1059671-30.2020.8.26.0100 - Procedimento Comum
Cível - Levantamento - F.L. - - G.L. e outro - VISTOS. Francis Luccas, Giscard Luccas e Francisco José Luccas Netto, ingressaram
com o presente pedido de levantamento total de interdição em face de Francis Lucas. Afirmam que nos autos do processo de nº
0058330-98.2011.8.26.0100 o interditado, FL, foi considerado totalmente incapaz de exercer os atos da vida civil, bem como, em
2017, tramitou Ação de Levantamento Parcial processo nº 1051160-48.2017.8.26.0100, sendo julgado procedente o pedido,
declarando a incapacidade apenas para os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial de grande monta. Alegam que F
ainda vive com a síndrome de Asperger, mas reúne todas as condições para gerir sua vida e seu patrimônio, visto que, houve
significativa melhora em sua capacidade. Apresentam avaliações psiquiátrica, cardiológica e neuropsicológica para apontar que o
requerido vive uma vida comum, laborando na floricultura H e A e integrando o projeto O Labirinto. Requerem o levantamento da
curatela, com a consequente expedição ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais. Documentos fls. 28/157. O Ministério Público
requereu a juntada de certidão de nascimento atualizada do interditado e a realização de perícia médica (fls. 167). O Juízo acolheu
os requerimentos ministeriais e determinou a realização de perícia médica (fls. 169). Os autores juntaram certidão de nascimento
atualizada do curatelado (fls. 178). Quesitos da autora a fls. 183/187. Laudo pericial a fls. 239/249. Os autores requereram a
procedência do pedido (fls. 254/256) e juntaram parecer de assistente técnico (fls. 257/260). O Ministério Público manifestou-se pela
procedência do pedido e levantamento da interdição (fls. 267/271). A fls. 272/275 foi lançada sentença aos autos nitidamente
equivocada. Os requerentes apresentaram embargos de declaração, apontando a existência de erro material (fls. 281/286). O
parquet opinou pelo acolhimento dos embargos de declaração (fls. 291). É o breve relatório. DECIDO Recebo os embargos e dou-
lhes provimento para anular a sentença de fls. 272/275, devendo ser excluída do feito. Anote-se. A ação é procedente. Cuida-se
de pedido de levantamento de curatela formulado por F.L, G.L., F.J.L.N. em face de F.L., com diagnóstico da Síndrome de Asperger,
alegando condições de capacidade para os atos da vida civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo
ao exame do mérito. Consta dos autos que o requerido, em virtude da Síndrome de Asperger CID 10: F84.5, foi interditado, conforme
sentença proferida no processo nº0058330-98.2011. Em 2017 tramitou Ação de Levantamento Parcial processo nº1051160-
48.2017.8.26.0100, na qual houve o levantamento parcial da curatela, declarando a incapacidade apenas para os atos da vida
civil, de natureza patrimonial e negocial de grande monta. Os autores reclamam o levantamento da interdição sob o argumento que
o réu recuperou as condições que outrora o debilitavam, readquirindo a capacidade de gerir a própria vida. Dispõe o Código de
Processo Civil: Art. 756.Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou. § 1º O pedido de levantamento da
curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo curador ou pelo Ministério Público e será apensado aos autos da interdição. § 2º O juiz
nomeará perito ou equipe multidisciplinar para  proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após
a apresentação do laudo. A controvérsia dos autos cinge-se exclusivamente sobre a capacidade ou não do autor para reger os
atos da vida civil Assim, determinada a produção de prova pericial, o laudo médico emitido por médico perito da confiança do juízo
atesta que o requerido ainda apresenta a síndrome de Asperger (CID 10 F84.5), mas que: Fundamentado nos documentos
apresentados nos Autos, na entrevista realizada e nos fatos analisados, concluo que o Sr. FL é portador da Síndrome de Asperger
CID-10 (F-84.5), mas apresenta condições de conviver socialmente, bem como gerir seus bens. Portanto, o periciado apresenta-
se apto para os Atos da Vida Civil. Em resposta aos quesitos, o perito explicita: Não há limitações para os atos da vida civil (fls. 247).
Nesse sentido, o laudo conclui que a terapia conduzida pelo Dr. R R, que a constelação familiar e o significativo apoio familiar foram
fatores que contribuíram para as melhorias globais do periciado, de modo que ele se apresenta apto para os atos da vida civil, com
condições de gerir seus bens e conviver socialmente (fls. 245 e 246). Com efeito, sabe-se que a incapacidade civil causada por doença
mental não é dotada de caráter perpétuo, uma vez que “Inúmeras são as deficiências ou enfermidades mentais que podem ser
consideradas transitórias, reversíveis (...)” (CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoletti. Comentários ao Código Civil artigo por artigo. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 80). Por certo, o bem jurídico tutelado no caso em tela é a regência de pessoas incapazes,
isto é, das pessoas adultas que não têm meios intelectivos para cuidar de si, nem de seus direitos e deveres. Tal interesse é público,
incumbido o magistrado, pela lei civil, de impor medidas protetivas e efetivas ao bemestar do curatelado, as quais serão necessari-
amente obedecidas pelos curadores nomeados. Ocorre também que, conforme o disposto no artigo 84, § 3º, do Estatuto da Pessoa
com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária,
proporcional às necessidades e às circunstâncias e de cada caso, e durará o menor tempo possível. Deste modo, ante o resultado
do exame pericial, as declarações de testemunhas de fls. 143/148 e as fotografias de fls. 150/157, conclui-se que o requerido possui
discernimento para a prática dos atos da vida civil, sem prejuízo da capacidade cognitiva. Portanto, diante da alteração fática
constatada, não há razão para manutenção da interdição, visto que o interditado reúne condições de exercer os atos da vida civil.
Nessa medida, com a significativa melhora da causa que originou o comprometimento da função cognitiva, apresenta-se ausente
a nefasta incapacidade civil. Atualmente, pode retomar sua vida de modo consciente e voluntário, praticando de per si e respondendo
civilmente pelos seus atos. O levantamento da interdição é, pois, medida de rigor Pelo exposto, acolho o parecer do Ministério Público
e JULGO PROCEDENTE o pedido, para levantar a curatela e tornar sem efeito a interdição de F. L., declarando-a absolutamente
capaz de exercer os atos da vida civil, na forma do art. 756, do Código de Processo Civil. JULGO EXTINO o processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Em obediência ao disposto no art. 756, § 3º, do Código de Processo Civil, publique-
se esta sentença na imprensa local e no Órgão Oficial, três vezes, com intervalo de 10 dias e, após, inscreva-se a presente no Registro
Civil. Custas e despesas pelos requerentes. Servirá a presente sentença como ofício e mandado de averbação ao Cartório de
Registro Civil da Pessoas Naturais do 28º Subdistrito do Jardim Paulista, Capital do Estado de São Paulo, para fins de levantamento
da curatela e interdição. Transitada em julgado, oficie-se ao Cartório de Registro Civil e ao Cartório Eleitoral, servindo a presente
sentença de ofício. No mais, certifique-se a serventia se o curador, G. L., prestou contas desde sua nomeação. (prazo de quinze
dias às partes e trinta dias ao Ministério Público)

22 / 10  +  05 / 11  + 22 / 11 / 2021

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0004527-59.2019.8.26.0606. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica - Contratos. Bancários. Requerente: BANCO BRADESCO S/A. Requerido: Rafael Seiji Icimoto. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004527-59.2019.8.26.0606. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de
Suzano, Estado de São Paulo, Dr. PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rafael
Seiji Icimoto, CPF. 383.448.608-65, que nos autos da ação de Execução, ajuizada por Banco Bradesco S/A, em face de Sayuri
Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli CNPJ. 12.328.603/0001-04, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
dos 20 dias supra, manifeste-se sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Sayuri Distribuidora de
Produtos Alimentícios Eireli (CNPJ. 12.328.603/0001-04), requerendo as provas cabíveis. Estando o requerido em lugar ignorado,
expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei. Decorridos os prazos supra, o requerido será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Suzano, aos 27 de outubro de 2021.
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3/arc — but. 4/alef — also. 5/cioso — salta. 6/meseta. 13/rigidez da nuca.

ARIES - 21/03 a 20/04
Sextou, meu bem, mas a manhã pode trazer alguns desafios e é bom não baixar a guarda! A 
relação com os amigos pode sofrer um abalo e há risco até de rompimento; ainda bem que logo 
as coisas melhoram e novidades e mudanças prometem trazer um ar mais alegre ao seu coração. 
Bom momento para se envolver em projetos novos e sair da sua zona de segurança, e os Sais de 
Banho Terapêutico Emprego são capazes de atrair boas energias — só evite radicalizar as coisas 
nas amizades porque pode dar ruim, viu? Mercúrio avisa que palavras picantes vão esquentar 
as coisas na hora H. À noite, a vontade de espantar a rotina traz vida nova ao romance. Paixão à 
distância estará protegida.

TOURO - 21/04 a 20/05
Logo cedo, Vênus se muda para Capricórnio e promete animar as coisas no romance. Quem está 
sonhando com um amor novinho em folha pode ter uma boa surpresa, especialmente em uma 
viagem ou em contato com alguém de outra cidade. Já no trabalho, agir em equipe aumenta suas 
chances de agarrar novas oportunidades. Mas como sempre aparece um desafio pela frente, pode 
se preparar para algumas críticas, cobranças ou chateações com colegas ou chefes. Inspire, respire 
e não pire — o astral melhora depois do almoço e tudo deve correr tranquilamente mais tarde.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Você vai precisar de foco, fé e café pra dar conta de todo o trampo que deve cair no seu colo nesta 
sexta, Gêmeos! Será mais fácil atingir as metas que precisa alcançar e evitar problemas se não 
ficar sonhando acordada/o, especialmente na parte da manhã. Priorize as tarefas de rotina e 
que não dependem da colaboração de outras pessoas, já que vai ser difícil encontrar alguém que 
consiga acompanhar seu pique hoje. A boa notícia é que Vênus promete apimentar a vida senti-
mental e sexual a partir de hoje. Credo, que delícia! À noite, seu jeito mais carinhoso e companheiro 
também anima o romance. Se está só, aposte na sensualidade pra dar um chega pra lá na solidão.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Sextou, Câncer, e vai sobrar criatividade e boas ideias para dar conta de qualquer perrengue no 
trabalho. Mas saiba que foco e dedicação são o segredo para o sucesso, tá? E à noite, a saúde 
talvez exija um pouco mais de disciplina da sua parte, mas conta com excelentes energias. Mercú-
rio está de mudança para o seu paraíso astral e você vai dar um show na comunicação, seja para 
iniciar aquele projeto novo no serviço ou para despertar o interesse de um crush. Pode se preparar 
para ser o centro das atenções na paquera! Já encontrou sua alma gêmea? Pode comemorar, pois 
Vênus abençoa os momentos com o mozão e promete harmonia e romantismo nos momentos a 
dois.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Bom-senso e tarefas de rotina ganham destaque nesta sexta, meu cristalzinho. Mudanças em 
casa, ou em assuntos ligados à família, ganham destaque e podem até surpreender. Há até boas 
chances de se dar bem em apostas ou sorteios, e Mercúrio também promete animar a relação 
com a família: aproveite para entrar em contato com todo mundo e matar a saudade. À noite, a Lua 
brilha em seu paraíso astral e avisa que tudo deve correr às mil maravilhas na vida amorosa. Talvez 
pinte uma briga por causa de ciúme ou de interferência da família logo cedo, mas dá pra voltar às 
boas mais tarde, viu? Se está na pista, pode comemorar porque seu carisma está no auge e você 
vai arrasar na conquista!

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Você estará mais comunicativo/a do que o normal nesta sexta, Virgem, e pode tirar proveito disso 
para fazer contatos profissionais, ganhar protagonismo numa reunião ou até dar uma sondada por 
aí atrás de um novo emprego. Só não se esqueça de manter o foco nas tarefas e de ter cuidado 
para não dizer mais do que deve, tá? Fofocas no serviço podem virar uma grande dor de cabeça 
mais tarde, e à noite, com a Lua de mudança para Sagitário, a família pode exigir um pouco mais 
de atenção da sua parte — por outro lado, estará ao seu lado para o que precisar. E com Vênus 
brilhando em seu paraíso astral, pode se preparar para momentos perfeitos sem defeitos com o 
mozão! Mercúrio também promete novidades na conquista e muitos contatinhos novos.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Sextou, meu bem, e há ótimas chances de ganhar dinheiro hoje, por isso, aposte no trio fé, foco e 
café logo cedo. Pena que o dinheiro não cai do céu e vai depender do seu esforço, mas esconder 
o cartão de crédito e cortar alguns gastos com besteiras, por exemplo, ajuda mais do que você 
imagina! Vênus avisa que terá o apoio da família em tudo, seja para encontrar um novo trampo, fa-
zer contatos importantes na vida profissional ou pedir uma grana emprestada. À noite, com a Lua 
entrando em Sagitário, o desejo de circular por aí deve crescer, o que também anima a paquera. 
Diálogo e descontração também estarão presentes nos momentos com o mozão.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Você vai contar com boas energias para resolver alguns assuntos pessoais hoje. Logo cedo, 
pode até contar com a sorte — se jogue em todos os sorteios e promoções das redes sociais! 
Vênus está de mudança para Capricórnio e ressalta sua habilidade para conhecer gente nova e se 
comunicar de maneira mais eficiente — descubra como usar isso no trabalho e vai se sair melhor 
do que esperava. As finanças contam com boas energias à noite. Se está de olho em alguém, não 
enrole muito para se aproximar porque suas chances de sucesso serão melhores ao longo do dia, 
e se precisar de um empurrãozinho, vale conhecer nosso Banho de Atitude. O romance fica mais 
sossegado à noite, mas Vênus promete uma dose extra de carinho — abra seu coração.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Nesta sexta, peça uma ajuda para alguém da família se achar que não vai dar conta de tudo 
sozinho, Sagita. A Lua também deve destacar seu lado mais intuitivo e desconfiado, o que nem 
sempre é algo ruim. Já Vênus promete dar uma reforçada nas finanças, por isso, preste atenção nas 
boas oportunidades caídas do céu. À noite, a Lua entra em seu signo e destaca seu lado confiante 
e atrevido. Só não fique enrolando muito na paquera, porque será preciso coragem pra dar o pri-
meiro passo. Deixe seu bom humor falar mais alto e seja você mesma para encantar o mozão — se 
precisar, o nosso Banho de Atitude está aí pra ajudar, bebê. Só um aviso: Mercúrio pode dar uma 
atrapalhada na hora de se expressar, por isso, pense bem antes de falar.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Vênus está de mudança para o seu signo logo cedo, sinal de que as coisas devem correr com mais 
facilidade nesta sexta. As amizades seguem protegidas e você pode contar com o pessoal para o 
que precisar. No serviço, vai ser mais fácil manter a paz com todo mundo, e é um bom momento 
para unir esforços e melhorar a produtividade, sem cobranças e brigas, no melhor estilo paz e 
amor. A entrada da Lua em seu inferno astral, à noite, destaca seu sexto sentido, mas também 
reforça o desejo de ficar no seu canto e descansar. Companheirismo, altas doses de romantismo 
e diálogo agitam a vida a dois, mas o lance pode esfriar à noite. Na paquera, Vênus pode dar uma 
força.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Sextou, Aquário, e sua ambição estará batendo no teto hoje! Você não vai poupar esforços para 
atingir metas mais altas, impressionar clientes, colegas e até a chefia. Fé no Pai que agora vai! Pela 
manhã, porém, é melhor policiar suas atitudes e conversas para não entrar em atrito com a chefia. 
Diplomacia será a chave para o sucesso, ok? S quer saber melhor como fazer isso, consulte o nos-
so Tarot do Trabalho. A entrada da Lua em Sagitário à noite deve destacar seus sonhos, inclusive 
na vida amorosa. Abra seu coração, reforce os laços com o par e não dê espaço para a desconfian-
ça. Com Vênus entrando em seu inferno astral, é melhor não baixar a guarda na paquera porque 
pode ter uma surpresa desagradável mais tarde.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Pode comemorar, Peixes! Seus interesses ganham uma blindagem dos astros ao longo do dia e 
você vai alimentar grandes sonhos. Vênus indica que deve se divertir com os amigos — se precisar 
de ajuda ou apoio, o pessoal estará ao seu lado para o que der e vier! À noite, a Lua entra em 
Sagitário, sinal de que será preciso mais cuidado com sua imagem se quiser causar boa impressão, 
inclusive na conquista. Sua popularidade também cresce e você pode ganhar vários admiradores e 
pedidos de amizade, o que agita a paquera. Com o mozão, a sintonia tem tudo para se fortalecer e 
podem até fazer planos para o futuro do casal.
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Izabela Cunha está com perfil fora do ar, após 
publicação em que aparece com o sertanejo

Simone Medina teria recebido, entre 2014 e 
2020, o equivalente a R$ 20 milhões
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Instagram de nova namorada de Luan 
Santana cai após casal assumir romance

Gabriel Medina teria assinado 
acordo para pagar à mãe
R$ 200 mil por mês por 20 anos

Simaria sobe 
na bancada da 
cozinha e faz pose: 

“Gostaram 
da pia?”

Simaria, de 39 anos, 
descobriu um jeito novo 
de chamar atenção para 
sua decoração. A cantora 
publicou nesta quarta-
-feira (3) em suas redes 
sociais um clique em que 
aparece em cima da ban-
cada da cozinha fazendo 
pose e carão.

“Gostaram da pia?”, 
brincou ela pelo Twitter 
ao posar de pijama e ba-
tom vermelho, pedindo 
que os fãs se atentassem 

ao detalhe que saiu na 
foto.

A cantora, que está rou-
ca, anunciou em seu Ins-
tagram que ela e Simone 
vão cantar na festa de 33 
anos de Deolane Bezerra. 
“Hoje tem as coleguinhas 
no aniversário da dou-
tora. Não sei como vou 
fazer para cantar com 
essa voz. Mas vou dormir 
um pouco de tarde que 
de noite estarei zerada”, 
disse ela.

Cantora chamou atenção para detalhe 
da decoração que saiu na foto

O perfil da modelo Izabela 
Cunha, nova namorada de 
Luan Santana, está fora do 
ar depois do cantor ser-
tanejo assumir a relação 
publicamente. Na tarde de 
quarta-feira (3), ele pos-
tou fotos com a amada. 
“Encontrei minha ILHA”, 
escreveu ele.

Ainda não se sabe o moti-
vo do perfil de Izabela ter 
ficado fora do ar, se foi por 
ataques de hackers ou por 
ter ficado sobrecarregado 
por acessos. Ela, cujo perfil 
era trancado, tinha pouco 
mais de 1,8 mil seguidores. 
Após a queda, a marcação 
na foto de Luan também foi 
retirada.

Em setembro, Luan falou 
que estava namorando ao 
ser questionado por fãs. 

“Novidades?”, pergunta 
uma das meninas. “Tô na-
morando!”, respondeu na 
ocasião.

Antes de assumir o namo-
ro com Izabela, Luan teve 
um affair com a influen-

ciadora Franciny Ehlke, 
em novembro de 2020. É o 
primeiro namoro público 
de Luan desde o fim do noi-
vado com Jade Magalhães, 
em outubro do ano passado. 
Os dois estavam juntos há 
12 anos.

Mais um capítulo da 
polêmica briga entre 
Gabriel Medina e a mãe, 
Simone Medina, foi 
divulgado nesta quarta-
-feira (3). O surfista teria 
assinado um acordo para 
pagar R$ 200 mil por 
mês por 20 anos para a 
empresária que, antes do 
rompimento, gerenciava 
a carreira do filho.

De acordo com o colu-
nista Leo Dias, Medina 
teria aprovado o docu-
mento sem se dar conta 
do teor do compromis-
so que estava firmando 
e nem sequer lembra 
quando o contrato foi 
feito. Segundo relatos, 
o lema da família seria: 
“Você deve apenas surfar 
e não se preocupar”.

Ainda segundo a nota, 
Simone teria recebido 
entre 2014 e 2020 o equi-
valente a R$ 20 milhões, 
e em seu patrimônio, 
constaria três casas em 

Maresias, no litoral de 
São Paulo, onde a família 
vive, um Audi Q5, um 
Hyundai HB20 e uma 
moto Agrale.

O contrato, porém, teria 
sido suspenso recen-
temente e Medina te-
ria aceitado pagar R$ 
5,5 milhões dos lucros 
acumulados da empresa 

SGM Esportes, que tinha 
em sociedade com a 
mãe, para se desvincular 
de vez da empresária.

Simone e o surfista estão 
há meses sem se falar e um 
dos motivos seria o casa-
mento dele com Yasmin 
Brunet, que a empresária 
acusa de ser controladora e 
ter afastado da família.


